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ค าน า 
 
เอกสาร “คู่มือการเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆ” ฉบับนี ้

จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารท าความเข้าใจให้กับทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จัดท า
โครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า ใช้ประกอบการจัดท าโครงการให้มี
ความสมบรูณ์ ครบถ้วน ตามเง่ือนไขที่แต่ละกองทุนก าหนด สอดคล้องกับกรอบทิศทางและนโยบายในทุกระดับ 

กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ในการจัดท า
โครงการเพื่อจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
นโยบาย และโครงสร้างคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 

1.1 ความเป็นมา และนโยบาย 
กรมปศุสัตว์ ได้จัดท ายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนบริหารจัดการ

สินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิตจนถึงปลายทางถึงผู้บริโภค ซึ่งในกระบวนการขับเคลื่อน 
มีความจ าเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ า เพื่อลดภาระต้นทุนและเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและ
เกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอยู่หลายกองทุน ซึ่งแต่ละกองทุน 
ก็จะมีวัตถุประสงค์ในการให้กูย้ืมที่แตกต่างกันออกไป  

กรมปศุสัตว์ เล็งเห็นความส าคัญในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ จึงได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
เงินนอกงบประมาณ / คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ  
ระดับกรมและระดับเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ 
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรเกษตรกร/เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
และเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  ทั้งนี้องค์กรเกษตรกร/เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของกองทุนอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการค านึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถ
ในการช าระหนี้ รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่กรมปศุสัตว์ในอนาคต ซึ่งการพิจารณา 
ก็จะต้องอยู่ภายใตบ้ทบาทและอ านาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว ์

1.2 ภารกิจและอ านาจหน้าที่กรมปศุสัตว ์
กรมปศุสัตว์  มีภารกิจเกี่ยวกับการก าหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การก ากับ การส่งเสริม  

การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพื่อให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน  
ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้างและสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีอ านาจหน้าทีด่ังต่อไปน้ี 

(1) ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบ ารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมาย
ว่าดว้ยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว ์และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวขอ้ง 

(2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศสุัตว ์
(3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธุ์สัตว์ พันธุ์พืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์และ

ชีววัตถุส าหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และ
กระบวนการอ่ืนที่เกีย่วข้องในด้านการปศุสัตว์เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

(4) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ าเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ เพื่อการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 
และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุส าหรับสัตว์ เพือ่การควบคุมโรคระบาดสัตว ์



หน้า | 2  การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆ 
 

(5) ควบคุม ป้องกัน ก าจัด บ าบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ก ากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนา
ระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว ์

(6) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ
ด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(7) ด าเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว ์

(8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.3 โครงสร้างและอ านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 
➢ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 

 ประกอบด้วย 

(1) อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานกรรมการ 
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ด้านผลิตและส่งเสริมฯ) รองประธานกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิและพัฒนาการปศุสัตว ์ กรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
(6) ผู้อ านวยการส านักกฎหมาย กรรมการ 
(7) ผู้อ านวยการส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว ์ กรรมการ 
(8) ผู้อ านวยการส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศสุัตว ์ กรรมการ 
(9) ผู้อ านวยการส านกัพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรรมการ 
(10) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรรมการ 
(11) ผู้อ านวยการส านักพัฒนาอาหารสัตว ์ กรรมการ 
(12) ผู้อ านวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรรมการ 
(13) ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานกุาร 
(14) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์ กรรมการ 
 กองแผนงาน และผู้ช่วยเลขานุการ 
(15) หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว ์ กรรมการ 
 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์ และผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าทีค่ณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนเงินนอกงบประมาณ 
(1) ก าหนดมาตรการ กรอบการพิจารณาโครงการ และแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับการ

สนับสนุนเงินจากกองทุนหมุนเวียนต่างๆ 
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(2) พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกษตรกรเสนอโครงการโดยตรงให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
กรมปศุสัตว์และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โดยค านึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของกรมปศุสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม ก่อนเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

(3) เชิญส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดและข้อคิดเห็น รวมทั้งขอให้จัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพจิารณา 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจ าเป็น 
(5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

➢ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม 
 ประกอบด้วย 

(1) ผู้อ านวยการกองแผนงาน ประธานอนุกรรมการ 
(2) ผู้แทนกองคลัง อนุกรรมการ 
(3) ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ์ อนุกรรมการ 
(4) ผู้แทนส านักกฎหมาย อนุกรรมการ 
(5) ผู้แทนส านักควบคุม ป้องกัน และบ าบัดโรคสัตว ์ อนุกรรมการ 
(6) ผู้แทนส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว ์ อนุกรรมการ 
(7) ผู้แทนส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ อนุกรรมการ 
(8) ผู้แทนส านักพฒันาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ อนุกรรมการ 
(9) ผู้แทนส านักพัฒนาอาหารสัตว์ อนุกรรมการ 
(10) ผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว ์ อนุกรรมการ 
(11) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร ์ อนุกรรมการ 
 กองแผนงาน และเลขานุการ 
(12) หัวหน้ากลุ่มวิจยัเศรษฐกจิการปศุสัตว ์ อนุกรรมการ 
 กองส่งเสรมิและพัฒนาการปศสุัตว ์ และผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าทีค่ณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับกรม 
(1) พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกษตรกรเสนอโดยตรงผ่านหน่ายงานเจ้าภาพหลักและโครงการที่

เสนอผ่านคณะอนุกรรมการฯระดับเขต ให้สอดคล้องกบักรอบการพิจารณาและแนวทางที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ก าหนด และเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ต่อไป 

(2) ประสานหน่วยงานภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา 

(3) เชิญผู้แทนของหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดในข้อเท็จจริง 
ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือจัดส่งเอกสารเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4) รายงานผลการด าเนินงานให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ/ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบ 
(5) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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➢ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต 
 ประกอบด้วย 

(1) ปศุสัตว์เขต ประธานอนุกรรมการ 
(2) ปศุสัตว์จังหวัด ในเขตพื้นที่โครงการ อนุกรรมการ 
(3) ผู้อ านวยการศูนย์ฯ ในเขตพื้นที่โครงการ อนุกรรมการ 
(4) ผู้อ านวยการส่วนฯ ส านักงานปศุสัตว์เขต อนุกรรมการ 
(5) ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ อนุกรรมการ 
 ส านักงานปศุสัตว์เขต และเลขานุการ 

อ านาจหน้าทีค่ณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับเขต 
(1) พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนหมุนเวียน

ต่างๆ ในเขตพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยให้ค านึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า และผลประโยชน์สูงสุดที่
เกษตรกรได้รับ แล้วจัดท าความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนเงินนอกงบประมาณระดบักรม ต่อไป 

(2) ประสานหน่วยงานภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณา 

(3) เชิญผู้แทนของหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงรายละเอียดในข้อเท็จจริง 
ค าอธิบาย ค าแนะน า หรือจัดส่งเอกสารเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณา 

(4) รายงานผลการด าเนินงานให้คณะท างานกลั่นกรองโครงการฯ ระดับกรม และกรมปศุสัตว์ทราบ
อย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 
หลักเกณฑ์และขั้นตอนการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต่างๆ 

2.1 หลักเกณฑก์ารขอรับการสนับสนุนโครงการ 
 2.1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอขอรับการสนับสนุน 
  คุณสมบัติขององค์กรเกษตรกร/เกษตรกร ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนต่างๆ ผ่าน
กรมปศุสัตว์จะต้องมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และจัดท าโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของเงินกองทุนในแต่ละประเภท โดยผ่านหน่วยงานของรัฐ 
 

หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร 

➢ กระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น   
     และมีฐานะเป็นกรม จังหวัด 
➢ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรฐัที่มีกฎหมายจัดตั้ง 

➢ สหกรณ์การเกษตร 
➢ นคิมสหกรณ์ 
➢ ชุมนุมสหกรณ์ 
➢ กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ 
➢ วิสาหกิจชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
➢ องค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 

 2.1.2 ศึกษาเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรควรทราบถึงเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ขอกู้ คุณสมบัติเบื้องต้น 
และเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน
เงินนอกงบประมาณได้ก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขัน้ตอนการพิจารณาโครงการในเบือ้งต้น ดงันี้ 
 

 
 
 
 
 

 2.1.3 กรอบแนวทางการพิจารณาโครงการ  
  กรอบแนวทางการพิจารณาโครงการ ประกอบด้วย  5 แนวทาง ดังนี้ 
  (1) โครงการที่เสนอต้องเป็นไปตามบทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว์ และสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายทุกระดับ และ
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงบทบาทภารกิจและความเชื่อมโยงของโครงการว่ามีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายในแต่ละระดับอย่างไร 
  (2) มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและความสามารถในการช าระหนี้ หมายถึง การพิจารณา
ความพร้อม ความเป็นไปได้และความส าเร็จของโครงการ และการพิจารณาความสามารถในการช าระหนี้ของ
องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร  ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู้และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 
น่าเชื่อถือมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา รวมถึงจะต้องมีแผนด าเนินการธุรกิจและแผนการช าระหนี้คืน 
เช่น แผนการผลิตและแผนการตลาด แผนการช าระหนี้คืนภายในกี่ปี เป็นต้น 

ผูม้ีสิทธิ์ขอกู้ คุณสมบัติเบื้องต้น เงือ่นไขตามกฎหมายกองทุน 

1.องค์กรเกษตรกร 
2.หน่วยงานของรัฐ 

1. คุณสมบัติทั่วไป 
2. คุณสมบัติโดยเฉพาะ 
   ขององค์กรเกษตรกร 

ประมวลกฎหมาย, พระราชบัญญัติ,  
พระราชก าหนด, พระราชกฤษฎีกา,  
กฎกระทรวง และข้อบัญญัติ ฯลฯ 
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  (3) ไม่ซ้ าซ้อนกับโครงการที่กรมปศุสัตว์ด าเนินการอยู่ หมายถึง จะต้องไม่เป็นโครงการที่ซ้ าซ้อน
กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กรมปศุสัตว์ได้รับจัดสรรงบประมาณและอยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น ไม่เป็น
กลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ เดียวกัน รวมทั้งเกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมปศุสัตว์  
ในโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน 
  (4) ค านึงถึงผลประโยชน์ ที่องค์กรเกษตรกรและเกษตรกร จะได้รับ หมายถึง โครงการที่เสนอ
จะต้องระบุถึงผลลัพธห์รือผลประโยชนท์ี่องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร จะไดรับเป็นส าคัญ 
  (5) ไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หมายถึง การริเริ่ม จัดท า เสนอ หรืออนุมัติโครงการ ไม่เอื้อ
ประโยชนต์่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ 

 2.1.4 หลักเกณฑ ์และ ค่าคะแนนการพิจารณาโครงการ 
  หลักเกณฑ์และค่าคะแนนในการพจิารณาโครงการ ประกอบด้วย 4 หลักเกณฑ ์และมีคะแนนรวม
เท่ากับ 100 คะแนน ดังนี้ 
  (1) ความสอดคล้องกับกรอบแนวทางการพิจารณาโครงการ  เท่ากับ 20 คะแนน 
  (2) วิธีด าเนินงาน  เท่ากับ 20 คะแนน 
  (3) ผลประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ  เท่ากับ 20 คะแนน 
  (4) ความเป็นไปได้ของโครงการ  เท่ากับ 40 คะแนน 
  หมายเหตุ  : โครงการทีผ่่านความเห็นชอบคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ จะต้องมคี่าคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกด้านๆ ละไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 70 
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2.2 ขั้นตอนการพจิารณาโครงการเพื่อขอรบัการสนบัสนนุเงนิจากกองทุนต่างๆ 
 องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร จัดท าข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางที่ก าหนดไว้แล้ว  
จะน าเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับเขต/ระดับกรม และคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ของกรมปศุสัตว ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องโครงการ และเมื่อคณะกรรมการฯ 
มีมติเห็นชอบ จึงจะน าเสนมอโครงการดังกล่าวต่อคณะกรรมการเงินกองทุนหมุนเวียนต่างๆ พิจารณาอนุมัติ
โครงการต่อไป โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังตารางแผนภูม ิ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามการด าเนินงาน 

การใช้จ่ายเงิน และรายงาน 

อนุมัต ิ

ส านัก / กอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองทุนต่างๆ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

จัดสรรเงินให้กับหน่วยปฏิบัติ 

ตามแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้เงิน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

หน่วยงานของรัฐ (ช่องทางอื่นๆ) 

น าเสนอ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

เกษตรกร / องค์กรเกษตรกร / 

หน่วยงานของรัฐ จัดท าโครงการ 

ส านัก / กอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ปรับปรุง/แก้ไข 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 

ระดับเขต 

(ปศุสัตว์เขต เป็นประธาน) 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 

มอบหมาย 

ปศุสัตว์เขต / จังหวัดในพื้นที ่

เป้าหมายโครงการ 

พิจารณาในเบื้องต้น 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 

(อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน) 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  

ระดับกรม 

(ผู้อ านวยการกองแผนงาน เป็นประธาน) 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมอ่นุมัต ิ กรมปศุสัตว์ 
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 2.2.1 ขั้นตอนการจดัท าข้อเสนอโครงการ 
  1) องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร จัดท าข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ครอบคลุม 
ทุกประเด็นหัวข้อที่ก าหนด พรอ้มเอกสารหลักฐาน ส่งให้กับส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  2) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ พิจารณาโครงการ
ว่าลักษณะโครงการเป็นบทบาทภารกิจของกลุ่มงานใด แล้วเสนอให้ปศุสัตว์จังหวัดเพื่อพิจารณามอบหมายให้
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นกลุ่มงานรับผิดชอบโครงการ เช่น หากเป็นลักษณะงานด้านส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงปศุสัตว์ก็จะมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รับผิดชอบโครงการ หรือถ้าเป็นลักษณะงาน
ด้านมาตรฐานสินค้าก็จะมอบหมายให้กลุ่มมาตรฐานการปศุสัตว์ รับผิดชอบโครงการ เป็นต้น 
  3) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบ
รายละเอียดและปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณก าหนด และร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ น าเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งผลการพิจารณาแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 
   (1) กรณคีณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ให้ความเห็นชอบ
โครงการ 
    (1.1) ให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์  ท าหนังส ือถึงปศุส ัตว์เขต 
เพื่อเสนอโครงการใหค้ณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต 
    (1.2) ให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกบักลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว ์
น าเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
   (2) กรณีที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ยังไม่ให้ 
ความเห็นชอบและให้ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ ์
    (2.1) ให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานกับองค์กรเกษตรกร เพื่อปรับปรุงโครงการ
ให้สมบูรณ์ความข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 
    (2.2) ให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว ์
น าเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดโครงการจะต้องครบถ้วน ชัดเจน และสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นสิ่งส าคัญในการพิจารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
   (3) กรณีที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ไม่ให้ความ
เห็นชอบโครงการ  มอบหมายกลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการท าหนังสือแจ้งไปยังองค์กรเกษตรกร 
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 2.2.2 ขั้นตอนการพจิารณาโครงการของคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ 
➢ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต 

   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับเขต มีปศุสัตว์เขต เป็นประธาน และมีส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นฝ่ายเลขานุการ  ทั้งนี้เมื่อส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้เสนอโครงการ
ต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดบัเขต มีขั้นตอนแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้
   1) ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ พิจารณาตรวจสอบโครงการว่าลักษณะ
โครงการเป็นบทบาทภารกิจของส่วนงานใด และเสนอให้ปศุสัตว์เขต พิจารณามอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบโครงการ เช่น หากเป็นลักษณะงานด้านส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์ ก็จะมอบหมายให้ส่วนส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ รับผิดชอบโครงการ หรือถ้าเป็นลักษณะงานด้านมาตรฐานสินค้า ก็จะมอบหมายให้ 
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ รับผิดชอบโครงการ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
   2) ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดและปรับปรุงโครงการ
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนเงินนอกงบประมาณก าหนด และแจ้งให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ จัดประชุม
เพื่อน าเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณระดับเขต 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผลการพิจารณาจะออกเป็นได้ 3 รูปแบบ คือ 
    (1) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับเขต มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ 
     (1.1) ให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการกอง
แผนงาน เพื ่อจัดส่งโครงการเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงิน 
นอกงบประมาณ ระดับกรม 
     (1.2) ใหส้่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) 
เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ และจัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
    (2) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับเขต มีมติยังไม่ให้เห็นชอบ และให้ส านักงานปศสุตัว์จังหวัด ปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ 
     (2.1) ให้ส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ(เขต) แจ้งกับกลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
(จังหวัด) เพื่อประสานกับองค์กรเกษตรกรปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต ทั้งนี้รายละเอียดโครงการจะต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน และสมบูรณ์ เนื่องจากมีความส าคัญในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โครงการ  และร่วมน าเสนอคณะอนุกรรมการฯระดับเขต 
     (2.2) ให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณระดับเขต เพื ่อพิจารณาโครงการจนกว่า
คณะอนุกรรมการฯจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบโครงการ 
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    (3) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับเขต  ไม่ให้ความเห็นชอบโครงการ  มอบหมายส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ มีหนังสือแจ้งไปยังส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรเกษตรกร ต่อไป 

➢ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม 
   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับกรม มีผู้อ านวยการกองแผนงาน เป็นประธาน 
และมีหัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ  เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
ระดับเขต มีมติเห็นชอบโครงการและเสนอมายังกองแผนงาน มีขั้นตอนแนวทางในการพิจารณา ดังนี ้
   1) กองแผนงาน พิจารณาตรวจสอบโครงการว่าลักษณะโครงการเป็นบทบาทภารกิจของกอง/
ส านักใด จะเสนอให้กอง/ส านักที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการ เช่น หากเป็นลักษณะงานด้านส่งเสริมอาชีพ 
การเลี้ยงปศุสัตว์ ก็จะแจ้งให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับผิดชอบโครงการ หรือถ้าเป็นลักษณะงาน
ด้านมาตรฐานสินค้า ก็จะแจ้งให้ส านักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับผิดชอบโครงการ  
และด าเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับกรม 
   2) กอง/ส านัก ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดและปรับปรุง
โครงการให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนเงินนอกงบประมาณก าหนด และจัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผลการพิจารณา
จะออกเป็นได้ 3 รูปแบบ คือ 
    (1) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับกรม มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ 
     (1.1) ใหก้องแผนงาน น าโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับ
การสนับสนุนเงินนอกงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเงินกองทุนฯ ต่อไป 
     (1.2) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) จัดท าข้อมูลเพื่อเตรียมการน าเสนอชี้แจง
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    (2) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดบักรม มีมติยังไม่ให้เห็นชอบและให้หน่วยงานภารกจิหลัก(กอง/ส านัก)ปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ 
     (2.1) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) แจ้งกับกลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
(จังหวัด) เพื่อประสานกับองค์กรเกษตรกรปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม โดยเฉพาะหลักฐานในการค้ าประกัน
เงินกู้ และความพร้อมของโครงการ 
     (2.2) ให้กองแผนงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการ
สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม เพื ่อพิจารณาโครงการจนกว่าคณะอนุกรรมการฯ ระดับกรม  
จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการ  
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    (3) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับกรม  ไม่ให้ความเห็นชอบโครงการ  มอบหมายหน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มีหนังสือแจ้งไปยังส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรเกษตรกรต่อไป พร้อมส าเนาให้ส านักงานปศุสัตว์เขต
ทราบ 

➢ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
   1) คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ มีอธิบดี 
กรมปศุสัตว์ เป็นประธาน  รองอธิบดีที่รับผิดชอบด้านการผลิตและส่งเสริม เป็นรองประธาน และมีผู้อ านวยการ
กองแผนงาน เป็นฝ่ายเลขานุการ  เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯระดับกรม มีมติเห็นชอบโครงการ 
กองแผนงานจะด าเนินการน าเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผล
การพิจารณาจะออกเป็นได้ 3 รูปแบบ คือ 
    (1) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ  
มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ 
     (1.1) ใหก้องแผนงาน น าโครงการเสนอต่อคณะกรรมการเงินกองทุนฯ ต่อไป 
     (1.2) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) จ ัดท าข ้อม ูลและน าเสนอชี ้แจงต่อ
คณะกรรมการเงินกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    (2) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ  
มีมติยงัไม่ให้เห็นชอบและให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) ปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ 
     (2.1) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) ประสานกับกลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
(เขต/จังหวัด) เพื่อประสานกับองค์กรเกษตรกรปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ โดยเฉพาะหลักฐานในการค้ าประกันเงินกู้ และความพร้อมของโครงการ 
     (2.2) ให้กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพื ่อพิจารณา
โครงการจนกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการ 
    (3) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ไม่ให้ความเห็นชอบโครงการ  มอบหมายหน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหนังสือ
แจ้งไปยังส านักงานปศสุัตว์จังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรเกษตรกรต่อไป พร้อมส าเนาให้ส านักงานปศุสัตว์เขตทราบ 

➢ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเงินกองทุนฯ 
   1) เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณของกรม
ปศุสัตว์มีมติเห็นชอบโครงการ และมอบหมายให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ และจัดท าหนังสือน าส่งโครงการเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ผ่านกองแผนงาน 
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินกองทุนต่างๆ  พร้อมทั้งจัดท าข้อมูลเพื่อน าเสนอและชี้แจงต่อคณะกรรมการ
เงินกองทุนต่างๆ พิจารณา โดยผลการพิจารณาจะออกเป็นได้ 3 รูปแบบ คือ 
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    (1) กรณีคณะกรรมการกองทุนฯ  มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ  ให้หน่วยงาน
ภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติ ตามแผน
ปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน และจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน 
    (2) กรณีคณะกรรมการเงินกองทุนฯ มีมติยังไม่ให้เห็นชอบและให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุง
โครงการให้มีความสมบูรณ์ 
     (2.1) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานกับกลุ่มงาน
(เขต/จังหวัด) เพื่อประสานกับองค์กรเกษตรกรปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
เงินกองทุนฯ โดยเฉพาะหลักฐานในการค้ าประกันเงินกู้และความพร้อมของโครงการ พร้อมทั้งน าเสนอ
คณะกรรมการเงินกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการจนกว่าคณะกรรมการเงินกองทุนฯ จะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบโครงการ 
    (3) กรณีคณะกรรมการเงินกองทุนฯ ไม่ให้ความเห็นชอบโครงการ   
     (3.1) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหนังสือแจ้งไปยัง
ส านักงานปศสุัตว์จังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรเกษตรกรต่อไป พร้อมส าเนาให้ส านักงานปศุสัตว์เขตทราบ 
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2.3 การรายงานผล และการช าระเงินคืนกองทุนต่างๆ 
 การรายงานผล และการช าระเงินคืนกองทุนตา่งๆ ประกอบด้วยเนื้อหาที่ส าคัญ 4 ด้าน ดังนี ้
  (1) รายงานการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน 
  (2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินกู ้
  (3) รายงานผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) ของโครงการ 
  (4) รายงานการช าระคนืเงินกู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุนต่างๆ 

กรมปศุสัตว์ 
คณะกรรมการ 

กลั่นกรองโครงการฯ 

คณะอนุกรรมการ 

กลั่นกรองโครงการฯ ระดับกรม 

1. รายงานการเตรียมความพร้อม และการปฏิบัติงาน 

2. รายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ 

3. รายงานผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ 

4. รายงานการช าระคืนเงินกู้ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 
ส านัก / กอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
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 2.3.1 การติดตามและการรายงานผลการปฏบิัติงาน ดังนี้ 
  1) ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  จัดท ารายงานผลด้านการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน  
ผลการใช้จ่ายเงินกู้  รายงานผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) ของโครงการ  รายงานการช าระคืนเงินกู ้ 
เสนอส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  2) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด  โดยกลุ่มงานตามภารกิจจัดท ารายงานสรุปภาพรวมของจังหวัด  
ในด้านการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน  ผลการใช้จ่ายเงินกู้  ผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) 
และการช าระคืนเงินกู้  เสนอส านักงานปศุสัตว์เขตและส านัก/กอง ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง 
  3) ส านัก/กอง ผู้รับผิดชอบโครงการ  จัดท าสรุปรายงานความก้าวหน้าในภาพรวมของโครงการ 
ในด้านการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน  ผลการใช้จ่ายเงินกู้  ผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) 
ของโครงการ และการช าระคืนเงินกู้  เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอก
งบประมาณ 
  4) การรายงานความก้าวหน้า  ขอให้รายงานเป็นรายเดือนทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 2.3.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
  จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตามระยะเวลาของโครงการ ดังนี้ 
  1) การประเมินผลก่อนการด าเนินงานโครงการ  เป็นขั้นตอนการประเมินผลด้านความพร้อมของ
โครงการที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดท าโครงการ ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวกับการศึกษา ก าหนดวัตถุประสงค์ พื้นที่
เป้าหมาย กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ระยะเวลาเป้าหมาย ก าหนดกิจกรรมของโครงการ ประมาณค่าใช้จ่าย ผลได้ 
แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย และการบริหารโครงการ เป็นต้น 
  2) การประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ  เป็นการประเมินผลหลังจากโครงการผ่าน 
การอนุมัติและได้ด าเนินการมาซักระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ เป็นการประเมินผลตาม
แผนการปฏิบัติการ ว่าสามารถด าเนินการได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค อย่างไร ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงคข์องโครงการ (Impact) หรือไม ่
  3) การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการด าเนินงานโครงการ  เป็นการวัดผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ หลังจากโครงการสิ้นสุดมาระยะหนึ่ง เพื่อวัดความส าเร็จของโครงการว่า
สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่โครงการได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
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2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 
 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ได้จัดท ารายละเอียด
ขั้นตอนการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ดังนี ้
 

 
 
 โดยมีขั้นตอนการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ 
  (1) กองทุน ได้เห็นชอบอนุมัติโครงการและได้โอนเงินให้กับกรมปศุสัตว์แล้ว 
  (2) หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/ส านัก) ผู้รับผิดชอบโครงการจะด าเนินการจัดท าแผนการจัดสรรเงิน
และโอนเงินให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการเงินตามแผนปฏิบัติงาน 
  (3) ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดจะแจ้งให้เกษตรกรทราบเง่ือนไขการเข้าร่วมโครงการและยื่นความจ านง
ขอเขา้ร่วมโครงการ 
  (4) องค์กรเกษตรกรและเกษตรด าเนินการตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เช่น  
   - ด้านพันธ์ุสัตว์  การจัดหาพันธุ์สัตว์ตามคุณลักษณะที่ก าหนดและผ่านการตรวจโรคสัตว์ที่ส าคญั   
   - ด้านโรงเรือน เช่น การเตรียมความพร้อมพื้นที่เลี้ยง การจัดหาวัสดุก่อสร้างโรงเรือน  
   - ด้านแปลงหญ้า เช่น การเตรียมแปลงปลูกพืชอาหารสัตว ์การจัดหาเมล็ดพันธุพ์ืชอาหารสัตว์  
   เมื่อองค์กรเกษตรกรและเกษตรไดด้ าเนินการตามเง่ือนไขที่ระบุไว้ในโครงการแลว้ จะต้องแจ้ง
เจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมขององค์กรเกษตรกรและเกษตรกร 
  (5) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมขององค์กรเกษตรกรและเกษตรกร 
ตามเง่ือนไขโครงการ 
  (6) ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรตามงวดงาน ที่ผ่านการตรวจสอบความ
พร้อมตามเง่ือนไขและหลักเกณฑ์ที่ระบใุนโครงการ 
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ส่วนที่ 3 
การเขียนรายละเอียดโครงการ 

3.1 รายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนบัสนุนเงินนอกงบประมาณ (จัดท ารูปเล่มโครงการ) 
 การเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่างฯ จะต้องจัดท าเป็นโครงการเกี่ยวกับภาคปศุสัตว์ พร้อม
เอกสารหลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

หัวข้อ อธิบายรายละเอียด 

1. ชื่อโครงการ 
 
 

- ระบุให้ชัดเจนว่า เรื่องอะไร ท าอะไร 
- ต้องสอดคล้องกับแผนในแต่ละระดับ (แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ/แผนพัฒนาฯฉบับที่12  
   เป็นต้น)  หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 

- ระบุชื่อบุคคลหรือคณะท างานที่รับผิดชอบในการจัดการโครงการ 
- ระบุรูปแบบขององค์กรโครงการ  

3. หน่วยงานสนับสนุน - ระบุ (ถ้ามี) 

4. ที่ต้ังส านักงาน 
 

- ระบุสถานที่และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ที่ตั้งส านักงานที่สามารถติดต่อได้  

5. หลักการและเหตุผล 
 
 
 
 
 

- ระบุความเป็นมาของโครงการ 
- ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปัจจุบัน 
- ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการรวมทั้งสาเหตุต่างๆ 
- ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการนี้ 
- ระบุข้อจ ากัดหากไม่มีโครงการนี้ 
- ระบุความส าคัญของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย  

6. วตัถุประสงค์ 
 

- ระบุผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ 
  (ท าโครงการนี้แล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร)  

7. เป้าหมาย 
 
 

- ระบุปริมาณและคุณภาพของผลงานหรือผลผลิตต่างๆ  
  ที่เมื่อท าได้จะท าให้เกิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
- ระบุเวลาที่ผลงานจะแล้วเสร็จ 

8. ระยะเวลาด าเนินงาน - ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

9. งบประมาณ 
 

- ระบุค่าใช้จ่ายของโครงการตามหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย 
  ตามระเบียบการจัดท างบประมาณ 

10. แผนการด าเนินงาน 
 
 
 
 

- ระบุแผนย่อยตามแผนการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1) แผนการปฏิบัติงานโครงการ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย งาน/ปริมาณงาน  
      โดยแบ่งตามช่วงเวลา  
  2) แผนการใช้เงินตามโครงการ  
  3) แผนการส่งเงินคืนกองทุน 
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หัวข้อ อธิบายรายละเอียด 

11. วิธีการด าเนินงาน 
 
 

- ระบุกิจกรรมโครงการทั้งหมด 
- ระบุขัน้ตอนในการด าเนินกิจกรรม 
- ระบุเทคนิคที่ใช้ในการปฏิบัติการ  

12. การบริหารโครงการ 
 
 

- ระบุแผนการบริหารโครงการ 
- ระบุระบบการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์การพัฒนาเอกชนหน่วยงานราชการระดับพื้นที่  

13. การติดตามประเมินผล
โครงการ 

- ระบุวิธีการเกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ 
- ระบุเกณฑ์ทีจ่ะใช้ในการประเมินผล 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

- ระบุผลประโยชน์ที่กลุ่มบุคคล หรือพื้นที่หรือสังคมโดยรวมจะได้รับ 
- ระบุผลกระทบในด้านบวกที่จะตามมาจากการมีโครงการ 

15. การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

- ระบุปัจจัยต่างๆ (ความไม่แน่นอน) ท่ีจะเป็นปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะส่งผลกระทบ 
  ต่อความส าเร็จตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ ทั้งความเสี่ยงในด้านการ 
  ด าเนินการและด้านการเงินของโครงการพร้อมแนวทางการแก้ไขและการจัดการ 
  ความเสี่ยง 

16. การศึกษาความเป็นไปได้ 
 
 
 
 

- ระบุความเป็นไปได้ในด้านต่างๆ ดังนี้ 
1) ด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ  2) ด้านการจัดการ  
3) ด้านการตลาด  4) ด้านการเงิน  
5) ด้านเศรษฐกิจ  6) ด้านสังคมและการเมือง  
7) ด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์ 
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3.2 แนวทางการเขียนโครงการเพื่อขอใชเ้งนิกองทนุ 
 
 
 
 1. ชื่อโครงการ   
 

 
 2. หน่วยงานรบัผิดชอบ 
      
 

 
 3. หน่วยงานสนบัสนนุ 
  1)    
  2)    
 

 
 4. ทีต่ั้งส านักงาน (พื้นทเีป้าหมายของโครงการ) 
     
 

 
 5. หลักการและเหตุผล 

•   
   
   

 

•   
   
   

 

•   
   
   

 

•   
   
   

 

ชัดเจน    ท ำอะไร I เรื่องอะไร 
สอดคล้อง กิจกรรมหลัก I หลักกำรเหตุผล I วัตถุประสงค์ I เป้ำหมำยโครงกำ 

ควรสอดคล้องกับ 
ข้อ 5 หลักการ/เหตุผล 

ผู้รับผิดชอบโครงกำร  ชื่อหน่วยงำนของรัฐ I ชื่อองคก์รเกษตรกร 

คุณสมบัติผู้ขอใช้เงินฯ ต้องเป็นไปตำมระเบียบกองทุน 

(ถ้ำมี)  ชื่อหนว่ยงำนของรัฐอื่นๆ ท่ีร่วมด ำเนินกิจกรรมในโครงกำร 

หน่วยงำนของรัฐ  พื้นทีเป้ำหมำยของโครงกำร 
องค์กรเกษตรกร   องค์กรเกษตรกรเกษตรกร 

ควำมเป็นมำ  ควำมส ำคัญของโครงกำรที่จะมีต่อนโยบำยต่ำง ๆ 

สถำนกำรณ์ปัจจุบัน  พื้นท่ีเป้ำหมำยเป็นอย่ำงไร กิจกรรมอะไรที่ด ำเนินกำรอยู่ ฯลฯ 

ข้อจ ำกัดหำกไม่มีโครงกำร  ถ้ำไม่ด ำเนินโครงกำรจะมีผลกระทบต่อใคร อย่ำงไร 
โอกำสถ้ำมีกำรลงทุน  ปัจจัยอะไรท่ีส่งผลดีต่อกำรด ำเนินโครงกำร 

สถำพปัญหำ  ระบุปัญหำ สำเหตุของปัญหำ แนวทำงกำรแก้ไจท่ีด ำเนินอยู่ 
ควำมตอ้งกำร  กำรขอเงินทุนฯ เป็นควำมต้องกำรขอใคร รำยละเอียดอย่ำงไร 
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 6. วัตถุประสงค ์
  6.1    
  6.2    
  6.3    
 

 
 
 
 7. เป้าหมาย 
  7.1    
  7.2    
  7.3    
 

 
 8. ระยะเวลาด าเนินงาน 
     
 

 
 
 9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
 9.1 เงินยืมจากกองทุน  จ านวน    บาท 

กิจกรรม 
เปา้หมาย รายการค่าใช้จ่าย วงเงิน 

(ราย) ปริมาณ รายละเอียดราคา/หน่วย (ล้านบาท) 

1.           

2.           

3.           

รวมทั้งสิ้น   
 

ควรสอดคล้องกับ 
ข้อ 7 เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ของโครงกำร  สิ่งท่ีคำดหมำยว่ำจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงกำร 
  (ท ำโครงกำรน้ีแล้วผลตอบแทนท่ีได้รับคืออะไร) 

กิจกำรที่เสนอขอใช้เงินฯ ต้องเป็นไปตำมระเบียบกรมปศุสัตว์ และกองทุน 

ควรสอดคล้องกับ 
ข้อ 10 และ 11 

แผน และวิธีด าเนนิงาน 

ปริมำณและคุณภำพ ของผลงำน/ผลผลิต 
เมื่อท ำได้จะท ำให้เกิดผลลัพธ์ตำมวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
ก ำหนดระยะเวลำผลงำนจะแล้วเสร็จ 

ระยะเวลำท่ีใช้  ในกำรด ำเนินงำนของแต่ละกิจกรรม 

ควรสอดคล้องกับ 
ข้อ 11 วิธีด าเนินงาน 

แนวทำงกำรจัดเก็บดอกเบ้ีย 
อัตรำร้อยละ 

หน่วยงำนรัฐ 

องค์กรเกษตรกร 

กำรพิจำรณำจัดสรรเงินกองทุนแก่องค์กรเกษตรกรที่ย่ืนค ำขอรับ 
จัดสรรเงินโดยตรง ตำมระเบียบของกรมปศุสัตว์และกองทุน 
อนมัุติวงเงินได้ ไม่เกิน 5 เท่ำของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนส ำรองของ
องคก์รเกษตรกร 

ต้นทุนโครงกำร  จ ำแนกรำยละเอียดข้อมูลตำมกิจกรรใ 
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  9.2 การจ าแนกตน้ทุนและรายได ้

ปี ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น รายได้ทั้งสิ้น รายได้สุทธิ 

256        

256        

256        

256        

256        

หมายเหตุ :   
 
 

 
 10. แผนการด าเนินงาน 
 
 
 
  10.1 แผนปฏิบัติงานโครงการ 

ล าดับ 
แผนงาน/
กิจกรรม ม.

ค.
25

6..
 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.

25
6..

 

หนว่ยงาน 
รับผิดชอบ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               
 

  10.2 แผนการใช้เงนิ (เบิกจ่ายเงนิ) 
หน่วย : บาท 

รายการ วงเงินเบิกจ่าย ระยะเวลาเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.        

2.        

3.        

รวม      

หมายเหตุ :   

รำยได้สุทธิจำกโครงกำร  ของเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

อธิบำยข้อมูลตัวเลข  แจกแจงข้อมูลตัวเลขของต้นทุนและรำยได้ 
เช่น ใช้ข้อมูลจำกแหล่งใด / รำคำต่อหน่วย / รำยได้สุทธิ 

ฯลฯ 

แผนย่อยตามแผนการด าเนินงาน 
1) แผนปฏิบัติงานโครงการ (งาน/ปรมิาณงาน โดยแบ่งตามช่วงเวลา) 
2) แผนการใช้เงินตามโครงการ 
3) แผนการส่งเงินคืนกองทุน 

ระบุกจิกรรม  ตำมล ำดับในกำรด ำเนินกำร 

ระบุระยะเวลำ  ท่ีใช้ในกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรม 

ระบุผู้รับผิดชอบ  ท่ีเป็นผู้ด ำเนินกำรแต่ละกิจกรรม 

อธิบำยขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงิน แจกแจงขั้นตอนกำรเบิกจ่ำยเงินให้กับเป้ำหมำย
ของโครงกำร รูปแบบวิธีจ่ำย กำรท ำสัญญำ 

ล่งใด / รำคำต่อหน่วย / รำยได้สุทธิ ฯลฯ 
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  10.3 แผนการส่งคืนเงินกองทุน 
หน่วย : บาท 

ระยะเวลา แผนการส่งเงินคืน 

 เกษตรกรต่อราย สหกรณ์ฯ 

ปทีี่ 1.       

ปีที่ 2.       

ปีที่ 3.       

ปีที่ 4.       

รวม     

หมายเหตุ :   
 
 

 
 
 
 11. วิธีการด าเนินงาน 
  11.1    
  11.2    
  11.3    
 

 
 12. การบริหารโครงการ 
     
 
  12.1 การบริหารโครงการ 
   1) แนวทางการบริหารสหกรณ ์
      
     
   2) แนวทางการบรหิารเงนิกู้ 
      
     
 
 
 
 

พิจำรณำวงเงินส่งคืน จำกระยะเวลำคืนทุน และรำยได้ท่ีเกิดขึ้นจำกโครงกำร 

- ระบุกจิกรรมโครงกำรทั้งหมด 
- ระบุขั้นตอนในกำรด ำเนินกิจกรรม 
- ระบุเทคนิคที่ใช้ในกำรปฏิบัติกำร 

ควรสอดคล้องกับ ข้อ 9 , 10 , 12 และ 13 
งบประมาณ แผนด าเนินงาน การบริหารโครงการ 

และการติดตามประเมินผล 

หลักประกันในกำรด ำเนินโครงกำร  ตำมระเบียบกรมปศุสัตว์ และกองทุน 

- ระบุแผนบริหำรโครงกำร 
- ระบุระบบประสำนงำนระหว่ำงองค์กรต่ำงๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ระบุกำรมสี่วนร่วมของประชำชน องค์กรพัฒนำเอกชน หน่วยงำนรำชกำรระดับพื้นท่ี 

องค์กรที่เป็นนิติบุคคล  ให้คณะกรรมกำรบริหำรองค์กรและผู้จัดกำรหรือผู้ท่ีท ำหน้ำท่ี
ลักษณะดังกล่ำง ค้ ำประกันกำรกู้ยืมเงินในฐำนะส่วนตัว ในกรณีเปลี่ยนแปลงคณะ
กรรมกำรบริหำรองค์กรต้องจัดให้คณะกรรมกำรชุดใหม่ค้ ำประกันเพิ่มเติม และอำจ
ให้มีหลักทรัพย์ค้ ำประกันกำรกู้ยืมเงินตำมท่ีคณะกรรมเห็นชอบ 

องค์กรทีไ่ม่เป็นนิติบุคคล  ให้ค้ ำประกันด้วย
สมำชิกทุกคนในกลุ่มและอำจให้มีหลักทรัพย์ค้ ำ
ประกันกำรกู้ยืมเงินตำมท่ีคณะกรรมเห็นชอบ 

หลักทรัพย์ค้ ำประกัน 
จ ำนอง / จ ำน ำ สังหำริมทรัพย์ หรือตรำสำรหน้ีขององค์กรเกษตรกรและ / หรือบุคคลอื่นๆ 



หน้า | 22  การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆ 
 

   3) แนวทางการบริหารด้านตลาด 
      
     
   4) แนวทางการบริหารจัดการ 
      
     
   5) แนวทางการบริหารจัดการหน้ี 
      
     
 

  12.2 ระบุระบบการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
     
     
 

  12.3 ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการระดบัพื้นที ่
     
     
 

 
 13. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  13.1 วิธีการ เกณฑว์ัดและระยะเวลาที่จะตดิตามโครงการ 
   1) การก ากับติดตามการด าเนินโครงการ 
      
   2) การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการ 
      
   3) การติดตามโครงการ/ติดตามหนี้โครงการ 
      
 

  13.2 เกณฑท์ี่จะใช้ในการประเมนิผล 
   1) จัดท าเกณฑก์ารประเมินผล 
    1.1)   
    1.2)   
   2) ตัวชี้วัด 
    2.1)   
    2.2)   
 

ถ้ำมี 

ถ้ำมี 

กำรประเมินโครงกำรตำมวัตถุประสงค์ 
แผนกำรด ำเนินงำน เป้ำหมำย และก ำหนดตัวชี้วัด 
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 14. ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
  14.1 ผลผลิต (Output) 
   1)   
   2)   
   3)   
 

  14.2 ผลลัพธ์ (Outcome) 
   1)   
   2)   
   3)   
 

  14.3 ผลกระทบ (Impact) 
   เชิงบวก 
   1)   
   2)   
   3)   
   เชิงลบ 
   1)   
   2)   
   3)   
 

 
 15. การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ผลการประเมินความเสี่ยง มาตรการ/แนวทางการ

ควบคุมความเสี่ยง โอกาสเกิดความเสี่ยง ระดบัความรุนแรง ความสามารถในการจัดการ 

1. ด้านการเมืองและสังคม     

2. ด้านกฎหมาย     

3. ด้านการด าเนินการ     

4. ด้านการเงินและเศรษฐกิจ     

5. ด้านเทคโนโลยี     

6. ด้านสิ่งแวดล้อม     
 

Output  ระบุว่ำจะได้รับอะไรจำกกำรด ำเนินงำนหรือกิจกรรมน้ันๆ  
โดยควรก ำหนดตัวชี้วัดผลผลิตแบบเชิงปริมำณ เป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได้ 

Outcome  ระบุว่ำเกิดประโยชน์ท่ีได้จำกกำรผลิต ผลประโยชน์ท่ีกลุ่มบุคคล
หรือพื้นที่หรือสังคมโดยรวมจะได้รับ ผลกระทบในด้ำนบวกที่จะตำมมำจำก
กำรมีโครงกำร 

ระบุปัจจัยต่ำงๆ (ควำมไม่แน่นอน) ท่ีจะเป็นปัญหำและอุปสรรค ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์/เป้ำหมำยท่ีโครงกำรต้ังไว้ ท้ังควำมเสี่ยง
ในด้ำนกำรด ำเนินงำนและด้ำนกำรเงินของโครงกำร พร้อมแนวทำงในกำรแก้ไข
และกำรจัดกำรควำมเสี่ยง 

สูง/ปำนกลำง/ต่ ำ 

ยอมรับได้/ยอมรับไม่ได้ 

จัดกำรได/้จัดกำรไม่ได้ 
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 16. การศึกษาความเป็นไปได ้
  16.1 ด้านเทคนิคหรอืด้านวิชาการ 
     
     
  16.2 ด้านการจัดการ/การบริหารโครงการ 
     
     
  16.3 ด้านการตลาด 
     
     
  16.4 ด้านการเงิน 
     
     
  16.5 ด้านเศรษฐกิจ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีที่ รายได้ รายจ่าย 
PVB 

(รายได้ปัจจุบัน) 
PVC 

(รายจ่ายปัจจุบัน) 

NVP 
(มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ) 

0      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

รวม      

 
  16.6 ด้านสังคมและการเมือง 
     
     
  16.7 ด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน ์
     
     
 

ค่ำทำงเศรษฐศำสตร์ เช่น NVP , IRR , B/C , ระยะเวลำคืนทุน 
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3.3 เอกสารหลักฐานโครงการและสถานที่จัดส่ง  ดังนี ้
 3.3.1 เอกสารประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุน 

(1) โครงการ มีรายละเอียดโครงการถกูต้อง ครบถ้วน 
(2) ส าเนารายงานการประชุม ครั้งที่มีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุน 
(3) รายงานกิจการ ประจ าปีปจัจุบันและย้อนหลัง 2 ปี รายงานผลตรวจสอบบัญชงีบการเงิน 
(4) งบการเงินงบกระแสเงินสด ปีล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี และรายงานผลกิจการปีปัจจุบัน

และย้อนหลัง 2 ปี 
(5) หลักค้ าประกัน ให้คณะกรรมการด าเนินการขององค์กรเกษตรกรทั้งคณะ รวมทั้งผู้จัดการ

หรือผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้ าประกันในฐานะส่วนตัวในกรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการขององค์กรเกษตรกร ต้องจัดให้คณะกรรมการด าเนินการชุดใหม่ค้ าประกันเพิ่มเติม 
และอาจจัดให้มีหลักประกันเงินกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้ 
   (5.1) จ านองอสังหาริมทรพัย ์หรือสังหาริมทรัพย์ขององค์กรเกษตรกรและ/หรือบุคคลอื่น 
   (5.2) จ าน าอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารหนี้ ขององค์กรเกษตรกรและ/หรือบุคคลอื่น 
 

(6) เอกสารรับรองจากหน่วยงานก ากับดูแล 
   (6.1) ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของหน่วยงานก ากับดูแล และด าเนินงานมาแล้ว
อย่างน้อย 2 ปี 
   (6.2) รับรองว่าปัจจุบันยังคงด าเนนิการอยู่ 
   (6.3) มีวินัยทางการเงิน และไม่มีหนี้สินผิดนัดค้างช าระต่อสถาบันการเงินหรอืกองทุนอื่น 
   (6.4) ไม่มีการทุจริต และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี หากมีข้อบกพร่อง
หรือทุจริตต้องได้รบัการแก้ไขแล้ว 

(7) เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการวิเคราะห์โครงการแล้วแต่กรณ ี

3.3.2 สถานทีจ่ัดส่งข้อเสนอโครงการ 
1) ส่วนกลาง 

 - ส านัก/กอง (ตามภารกิจ) กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
 - กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 

2) ส่วนภูมิภาค 
 - ส านักงานปศุสตัว์จังหวัด 76 จังหวัด และส านกังานปศุสัตว์พื้นทีก่รุงเทพมหานคร 
 - ส านักงานปศุสัตว์เขต 
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