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คำนำ 
 
เอกสาร “คู่มือการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆ” ฉบับนี้ 

จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารทำความเข้าใจให้กับทุกหน่วยงานที่มีความประสงค์จัดทำ
โครงการเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ ใช้ประกอบการจัดทำโครงการให้มี
ความสมบรูณ์ ครบถ้วน ตามเงื่อนไขทีแ่ต่ละกองทุนกำหนด สอดคล้องกับกรอบทิศทางและนโยบายในทุกระดับ 

กองแผนงาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน ในการจัดทำ
โครงการเพ่ือจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้กับเกษตรกร ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วย เหลือเกษตรกรและ
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการสินค้าปศุสัตว์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
นโยบาย และโครงสร้างคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 

1.1 ความเป็นมา และนโยบาย 
กรมปศุสัตว์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนบริหารจัดการ

สินค้าปศุสัตว์ทั้งระบบ ตั้งแต่ต้นทางกระบวนการผลิตจนถึงปลายทางถึงผู้บริโภค ซึ่งในกระบวนการขับเคลื่อน 
มีความจำเป็นต้องใช้แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ เพ่ือลดภาระต้นทุนและเพ่ิมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการและ
เกษตรกร โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีกองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรอยู่หลายกองทุน ซึ่งแต่ละกองทุน 
ก็จะมีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมที่แตกต่างกันออกไป  

กรมปศุสัตว์ เล็งเห็นความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และเป็นแนวทางในการขับเคลื่อน
การพัฒนาปศุสัตว์ของประเทศ จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
เงินนอกงบประมาณ / คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ  
ระดับกรม และระดับเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ 
มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรเกษตรกร/เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ สอดคล้องกับนโยบายทุกระดับ
และเป็นไปตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  ทั้งนี้องค์กรเกษตรกร/เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของกองทุนอย่างเคร่งครัด ตลอดจนการคำนึงถึงความคุ้มค่า ความสามารถ
ในการชำระหนี้ รวมถึงความเสี่ยงและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นแก่กรมปศุสัตว์ในอนาคต ซ่ึงการพิจารณา 
ก็จะต้องอยู่ภายใต้บทบาทและอำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ 

1.2 ภารกิจและอำนาจหน้าที่กรมปศุสัตว์ 
กรมปศุสัตว์  มีภารกิจเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกำกับ การส่งเสริม  

การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่วกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากร
พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน  
ถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกค้างและสารปนเปื้อน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และ
สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยมีอำนาจหน้าทีด่ังตอ่ไปนี้ 

(1) ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบำรุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวขอ้ง 

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

ชีววัตถุสำหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และ
กระบวนการอ่ืนที่เกีย่วข้องในด้านการปศุสัตว์เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

(4) ผลิตและขยายพันธุ์สัตว์ น้ำเชื้อ เชื้อพันธุ์ พืชอาหารสัตว์และเสบียงสัตว์ เพ่ือการพัฒนาด้านการปศุสัตว์ 
และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสำหรับสัตว์ เพื่อการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 
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(5) ควบคุม ป้องกัน กำจัด บำบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กำกับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และพัฒนา
ระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 

(6) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการ การประสานความร่วมมือ
ด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

(7) ดำเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกันผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการปศุสัตว์ 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

1.3 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ 
➢ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 

 ประกอบด้วย 

(1) อธิบดีกรมปศุสัตว์ ประธานกรรมการ 
(2) รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ด้านผลิตและส่งเสริมฯ) รองประธานกรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
(4) ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ กรรมการ 
(5) ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
(6) ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย กรรมการ 
(7) ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ กรรมการ 
(8) ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรรมการ 
(9) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรรมการ 
(10) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบ และรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ กรรมการ 
(11) ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ กรรมการ 
(12) ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ กรรมการ 
(13) ผู้อำนวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 
(14) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ กรรมการ 
 กองแผนงาน และผู้ช่วยเลขานุการ 
(15) หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กรรมการ 
 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
(1) กำหนดมาตรการ กรอบการพิจารณาโครงการ และแนวทางการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการ

สนับสนุนเงินจากกองทุนหมุนเวียนต่างๆ 
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(2) พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกษตรกรเสนอโครงการโดยตรงให้มีความสอดคล้องกับนโยบาย
กรมปศุสัตว์และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์
ต่อภารกิจของกรมปศุสัตว์อย่างเป็นรูปธรรม ก่อนเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป 

(3) เชิญส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงรายละเอียดและข้อคิดเห็น รวมทั้งขอให้จัดส่ง
เอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4) แต่งตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น 
(5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

➢ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม 
 ประกอบด้วย 

(1) ผู้อำนวยการกองแผนงาน ประธานอนุกรรมการ 
(2) ผู้แทนกองคลัง อนุกรรมการ 
(3) ผู้แทนกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อนุกรรมการ 
(4) ผู้แทนสำนักกฎหมาย อนุกรรมการ 
(5) ผู้แทนสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ อนุกรรมการ 
(6) ผู้แทนสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ อนุกรรมการ 
(7) ผู้แทนสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ อนุกรรมการ 
(8) ผู้แทนสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ อนุกรรมการ 
(9) ผู้แทนสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ อนุกรรมการ 
(10) ผู้แทนกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ อนุกรรมการ 
(11) หัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ อนุกรรมการ 
 กองแผนงาน และเลขานุการ 
(12) หัวหน้ากลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ อนุกรรมการ 
 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และผู้ช่วยเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับกรม 
(1) พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เกษตรกรเสนอโดยตรงผ่านหน่ายงานเจ้าภาพหลักและโครงการที่

เสนอผ่านคณะอนุกรรมการฯระดับเขต ให้สอดคล้องกับกรอบการพิจารณาและแนวทางที่คณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ กำหนด และเสนอความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ต่อไป 

(2) ประสานหน่วยงานภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) เชิญผู้แทนของหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดในข้อเท็จจริง 
คำอธิบาย คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสารเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4) รายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ/ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ทราบ 
(5) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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➢ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต 
 ประกอบด้วย 

(1) ปศุสัตว์เขต ประธานอนุกรรมการ 
(2) ปศุสัตว์จังหวัด ในเขตพ้ืนที่โครงการ อนุกรรมการ 
(3) ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ในเขตพ้ืนที่โครงการ อนุกรรมการ 
(4) ผู้อำนวยการส่วนฯ สำนักงานปศุสัตว์เขต อนุกรรมการ 
(5) ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ อนุกรรมการ 
 สำนักงานปศุสัตว์เขต และเลขานุการ 

อำนาจหน้าที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับเขต 
(1) พิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนหมุนเวียน

ต่างๆ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยให้คำนึงถึงความเหมาะสม ความคุ้มค่า และผลประโยชน์สูงสุดที่
เกษตรกรได้รับ แล้วจัดทำความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนเงินนอกงบประมาณระดบักรม ต่อไป 

(2) ประสานหน่วยงานภายใน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือขอทราบข้อมูล ข้อเท็จจริง ข้อเสนอแนะ 
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) เชิญผู้แทนของหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือชี้แจงรายละเอียดในข้อเท็จจริง 
คำอธิบาย คำแนะนำ หรือจัดส่งเอกสารเกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(4) รายงานผลการดำเนินงานให้คณะทำงานกลั่นกรองโครงการฯ ระดับกรม และกรมปศุสัตว์ทราบ
อย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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ส่วนที่ 2 
หลักเกณฑ์และขัน้ตอนการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต่างๆ 

2.1 หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนโครงการ 
 2.1.1 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอขอรับการสนับสนุน 
  คุณสมบัติขององค์กรเกษตรกร/เกษตรกร ที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนจากเงินกองทุนต่างๆ  
ผ่านกรมปศุสัตว์จะต้องมีการรวมกลุ่มจัดตั้งเป็นนิติบุคคล และจัดทำโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง 
กับวัตถปุระสงค์ของเงินกองทุนในแต่ละประเภท โดยผ่านหน่วยงานของรัฐ 
 

หน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกร 

➢ กระทรวง ทบวง กรม หรือสว่นราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น   
     และมีฐานะเป็นกรม จังหวัด 
➢ รัฐวิสาหกิจ หรือหนว่ยงานอื่นของรัฐท่ีมีกฎหมายจัดตั้ง 

➢ สหกรณ์การเกษตร 
➢ นคิมสหกรณ์ 
➢ ชุมนุมสหกรณ์ 
➢ กลุ่มเกษตรกรตามกฎหมายวา่ด้วยสหกรณ์ 
➢ วิสาหกจิชุมชนที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
➢ องค์กรเกษตรกรตามกฎหมายว่าดว้ยกองทุนฟื้นฟแูละพัฒนาเกษตรกร 

 2.1.2 ศึกษาเงื่อนไขตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
  หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรควรทราบถึงเงื่อนไขเกี่ยวข้องกับสิทธิ์ขอกู้ คุณสมบัติเบื้องต้น 
และเงื่อนไขตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกองทุนนั้นๆ ซึ่งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุน
เงินนอกงบประมาณได้กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการพิจารณาโครงการในเบื้องต้น ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 2.1.3 กรอบแนวทางการพิจารณาโครงการ  
  กรอบแนวทางการพิจารณาโครงการ ประกอบด้วย  5 แนวทาง ดังนี้ 
  (1) โครงการที่เสนอต้องเป็นไปตามบทบาทภารกิจของกรมปศุสัตว์ และสอดคล้องเชื่อมโยง 
กับแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  นโยบายทุกระดับ 
และยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์  โดยจะต้องแสดงให้เห็นถึงบทบาทภารกิจและความเชื่อมโยงของโครงการ 
ว่ามีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนและนโยบายในแต่ละระดับอย่างไร 
  (2) มีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงและความสามารถในการชำระหนี้ หมายถึง การพิจารณา
ความพร้อม ความเป็นไปได้และความสำเร็จของโครงการ และการพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ 
ขององค์กรเกษตรกร/เกษตรกร  ซึ่งอย่างน้อยจะต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินกู้และมีเอกสารหลักฐานชัดเจน 
น่าเชื่อถือมาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณา รวมถึงจะต้องมีแผนดำเนินการธุรกิจและแผนการชำระหนี้คืน 
เช่น แผนการผลิตและแผนการตลาด แผนการชำระหนี้คืนภายในกี่ปี เป็นต้น 

ผู้มีสิทธิ์ขอกู ้ คุณสมบัติเบ้ืองต้น เง่ือนไขตามกฎหมายกองทุน 

1.องค์กรเกษตรกร 
2.หน่วยงานของรัฐ 

1. คุณสมบตัิทั่วไป 
2. คุณสมบตัิโดยเฉพาะ 
   ขององค์กรเกษตรกร 

ประมวลกฎหมาย, พระราชบัญญตัิ,  
พระราชกำหนด, พระราชกฤษฎีกา,  
กฎกระทรวง และข้อบัญญตัิ ฯลฯ 
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  (3) ไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่กรมปศุสัตว์ดำเนินการอยู่ หมายถึง จะต้องไม่เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อน
กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่กรมปศุสัตว์ได้รับจัดสรรงบประมาณและอยู่ระหว่างดำเนินการ เช่น ไม่เป็น
กลุ่มเป้าหมายหรือพ้ืนที่เดียวกัน รวมทั้งเกษตรกรที่เคยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมปศุสัตว์  
ในโครงการที่มีลักษณะเดียวกัน 
  (4) คำนึงถึงผลประโยชน์ ที่องค์กรเกษตรกรและเกษตรกร จะได้รับ หมายถึง โครงการที่เสนอ
จะต้องระบุถึงผลลัพธ์หรือผลประโยชน์ทีอ่งค์กรเกษตรกร/เกษตรกร จะได้รับเป็นสำคัญ 
  (5) ไม่เอ้ือประโยชน์ให้แก่ผู้ใดผู้หนึ่ง หมายถึง การริเริ่ม จัดทำ เสนอ หรืออนุมัติโครงการ ไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะ 

 2.1.4 หลักเกณฑ ์และ ค่าคะแนนการพิจารณาโครงการ 
  หลักเกณฑ์และค่าคะแนนในการพิจารณาโครงการ ประกอบด้วย 4 หลักเกณฑ ์และมีคะแนนรวม
เท่ากับ 100 คะแนน ดังนี้ 
  (1) ความสอดคล้องกับกรอบแนวทางการพิจารณาโครงการ  เท่ากับ 20 คะแนน 
  (2) วิธีดำเนินงาน  เท่ากับ 20 คะแนน 
  (3) ผลประโยชนท์ี่เกษตรกรจะได้รับ  เท่ากับ 20 คะแนน 
  (4) ความเป็นไปได้ของโครงการ  เท่ากับ 40 คะแนน 
  หมายเหตุ  : โครงการที่ผ่านความเห็นชอบคณะกรรมการฯ/คณะอนุกรรมการฯ จะต้องมีค่าคะแนน
ผ่านเกณฑ์การประเมินในทุกด้านๆ ละไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
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2.2 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินจากกองทุนต่างๆ 
 องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร จัดทำข้อเสนอโครงการตามหลักเกณฑ์และกรอบแนวทางที่กำหนดไว้แล้ว  
จะนำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับเขต/ระดับกรม และคณะกรรมการกลั่นกรอง
โครงการฯ ของกรมปศุสัตว์ เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ และเมื่อคณะกรรมการฯ 
มีมติเห็นชอบ จึงจะนำโครงการดังกล่าวเสนอกองทุนต่างๆ พิจารณาอนุมัติโครงการต่อไป โดยมีรายละเอียด 
แต่ละข้ันตอน ดังตารางแผนภูมิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามการด าเนินงาน 

การใช้จ่ายเงิน และรายงาน 

อนุมัต ิ

ส านัก / กอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองทุนต่างๆ 

ปรับปรุง/แก้ไข 

จัดสรรเงิน 

ตามแผนปฏิบัติงาน/แผนการใช้เงิน 

ปรับปรุง/แก้ไข 

เสนอ 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด 

ส านัก / กอง 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปศุสัตว์เขต 

ปรับปรุง/แก้ไข 

ปรับปรุง/แก้ไข 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 

ระดับเขต 

(ปศุสัตว์เขต เป็นประธาน) 

 

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 

มอบหมาย 

สนง.ปศข. และ สนง.ปศจ. 

พิจารณาในเบื้องต้น 

ตามพื้นที่เป้าหมายของโครงการ 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมเ่ห็นชอบ 

คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 

(อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธาน) 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ  

ระดับกรม 

(ผู้อ านวยการกองแผนงาน เป็นประธาน) 

ไมเ่ห็นชอบ 

ไมอ่นุมัต ิ

กรมปศุสัตว์ 

เป้าหมาย 

มากว่า 2 จังหวัดภายในเขต 

เป้าหมาย 

ภายในจังหวัด 

หน่วยงานกรมปศุสัตว์ 

ช่องทางอื่นๆ เช่น กระทรวงเกษตรฯ 

หน่วยงานก ากับ ฯลฯ 

 องค์กรเกษตรกร/หน่วยงานของรัฐ 

จัดท าโครงการ  
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 2.2.1 ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ 
  1) องค์กรเกษตรกร/เกษตรกร จัดทำข้อเสนอโครงการตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้ครอบคลุม 
ทุกประเด็นหัวข้อที่กำหนด พร้อมเอกสารหลักฐาน ส่งให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  2) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ พิจารณาโครงการ
ว่าลักษณะโครงการเป็นบทบาทภารกิจของกลุ่มงานใด แล้วเสนอให้ปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือพิจารณามอบหมายให้
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการเป็นกลุ่มงานรับผิดชอบโครงการ เช่น หากเป็นลักษณะงานด้านส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ยงปศุสัตว์ก็จะมอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์รับผิดชอบโครงการ หรือถ้าเป็นลักษณะงาน
ด้านมาตรฐานสินค้าก็จะมอบหมายให้กลุ่มมาตรฐานการปศุสัตว์ รบัผิดชอบโครงการ เป็นต้น 
  3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยกลุ่มงานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโครงการตรวจสอบ
รายละเอียดและปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณกำหนด และร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ นำเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ซึ่งผลการพิจารณาแบ่งออกเป็น 3 กรณี คือ 
   (1) กรณีคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ให้ความเห็นชอบ
โครงการ 
    (1.1) ให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์  ทำหน ังส ือถ ึงปศุส ัตว ์เขต 
เพ่ือเสนอโครงการให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต 
    (1.2) ให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกบักลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ 
นำเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต พิจารณา
ให้ความเห็นชอบ 
   (2) กรณีที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ยังไม่ให้ 
ความเหน็ชอบและให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ 
    (2.1) ให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานกับองค์กรเกษตรกร เพ่ือปรับปรุงโครงการ
ให้สมบูรณ์ความข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) 
    (2.2) ให้กลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ 
นำเสนอให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
อีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้รายละเอียดโครงการจะต้องครบถ้วน ชัดเจน และสมบูรณ์ เนื่องจากเป็นสิ่งสำคัญในการพิจารณา
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของโครงการ 
   (3) กรณีที่คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ไม่ให้ความ
เห็นชอบโครงการ  มอบหมายกลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการทำหนังสือแจ้งไปยังองค์กรเกษตรกร 
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 2.2.2 ขั้นตอนการพิจารณาโครงการของคณะอนุกรรมการฯ/คณะกรรมการฯ 
➢ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงนินอกงบประมาณ ระดับเขต 

   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับเขต มีปศุสัตว์เขต เป็นประธาน และมีส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เป็นฝ่ายเลขานุการ  ทั้งนี้เมื่อสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้เสนอโครงการ
ต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดบัเขต มีข้ันตอนแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   1) ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ พิจารณาตรวจสอบโครงการว่าลักษณะ
โครงการเป็นบทบาทภารกิจของส่วนงานใด และเสนอให้ปศุสัตว์เขต พิจารณามอบหมายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบโครงการ เช่น หากเป็นลักษณะงานด้านส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศสุัตว์ ก็จะมอบหมายให้ส่วนส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ รับผิดชอบโครงการ หรือถ้าเป็นลักษณะงานด้านมาตรฐานสินค้า ก็จะมอบหมายให้ 
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ รับผิดชอบโครงการ และจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
   2) ส่วนงานที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดและปรับปรุงโครงการ
ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนเงินนอกงบประมาณกำหนด และแจ้งให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ จัดประชุม
เพื่อนำเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณระดับเขต 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผลการพิจารณาจะออกเป็นได้ 3 รูปแบบ คือ 
    (1) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับเขต มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ 
     (1.1) ให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกอง
แผนงาน เพื ่อจัดส่งโครงการเสนอให้คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงิน 
นอกงบประมาณ ระดับกรม 
     (1.2) ให้ส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ ทำหนังสือแจ้งหน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) 
เพ่ือพิจารณาความเหมาะสมของโครงการ และจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ ต่อไป 
    (2) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับเขต มีมติยังไม่ให้เห็นชอบ และให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ 
     (2.1) ให้ส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ(เขต) แจ้งกับกลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
(จังหวัด) เพ่ือประสานกับองค์กรเกษตรกรปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับเขต ทั้งนี้รายละเอียดโครงการจะต้อง
ครบถ้วน ชัดเจน และสมบูรณ์ เนื่องจากมีความสำคัญในการพิจารณาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
โครงการ  และร่วมนำเสนอคณะอนุกรรมการฯระดับเขต 
     (2.2) ให้ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศพัฒนาปศุสัตว์ จัดประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณระดับเขต เพื่อพิจารณาโครงการจนกว่า
คณะอนุกรรมการฯจะเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบโครงการ 
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    (3) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับเขต  ไม่ให้ความเห็นชอบโครงการ  มอบหมายส่วนงานผู้รับผิดชอบโครงการ มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัด เพื่อแจ้งองค์กรเกษตรกร ต่อไป 

➢ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม 
   คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ ระดับกรม มีผู้อำนวยการกองแผนงาน เป็นประธาน 
และมีหัวหน้ากลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นฝ่ายเลขานุการ  เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ 
ระดับเขต มีมติเห็นชอบโครงการและเสนอมายังกองแผนงาน มีข้ันตอนแนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
   1) กองแผนงาน พิจารณาตรวจสอบโครงการว่าลักษณะโครงการเป็นบทบาทภารกิจของกอง/
สำนักใด จะเสนอให้กอง/สำนักที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโครงการ เช่น หากเป็นลักษณะงานด้านส่งเสริมอาชีพ 
การเลี้ยงปศุสัตว์ ก็จะแจ้งให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ รับผิดชอบโครงการ หรือถ้าเป็นลักษณะงาน
ด้านมาตรฐานสินค้า ก็จะแจ้งให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รับผิดชอบโครงการ  
และดำเนินการจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯระดับกรม 
   2) กอง/สำนัก ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบโครงการ ตรวจสอบรายละเอียดและปรับปรุง
โครงการให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ถูกต้องตามกรอบแนวทางของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนเงินนอกงบประมาณกำหนด และจัดทำข้อมูลเพื่อนำเสนอชี้แจงต่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผลการพิจารณา
จะออกเป็นได้ 3 รูปแบบ คือ 
    (1) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับกรม มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ 
     (1.1) ให้กองแผนงาน นำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับ
การสนับสนุนเงินนอกงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเงินกองทุนฯ ต่อไป 
     (1.2) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) จัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมการนำเสนอชี้แจง
ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    (2) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดบักรม มีมติยังไมใ่ห้เห็นชอบและให้หน่วยงานภารกจิหลัก(กอง/สำนัก)ปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ 
     (2.1) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) แจ้งกับกลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
(จังหวัด) เพ่ือประสานกับองค์กรเกษตรกรปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม โดยเฉพาะหลักฐานในการค้ำประกัน
เงินกู้ และความพร้อมของโครงการ 
     (2.2) ให้กองแผนงาน จัดประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการ
สนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ระดับกรม เพื่อพิจารณาโครงการจนกว่าคณะอนุกรรมการฯ ระดับกรม  
จะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการ  
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    (3) กรณีคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ระดับกรม  ไม่ให้ความเห็นชอบโครงการ  มอบหมายหน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ 
มีหนังสือแจ้งไปยังสำนักงานปศสุัตว์จังหวัด เพ่ือแจ้งองค์กรเกษตรกรต่อไป พร้อมสำเนาให้สำนักงานปศุสัตว์เขต 

➢ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
   1) คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ มีอธิบดี 
กรมปศุสัตว์ เป็นประธาน  รองอธิบดีที่รับผิดชอบด้านการผลิตและส่งเสริม เป็นรองประธาน และมีผู้อำนวยการ
กองแผนงาน เป็นฝ่ายเลขานุการ  เมื่อคณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการฯระดับกรม มีมติเห็นชอบโครงการ 
กองแผนงานจะดำเนินการนำเสนอให้คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยผล
การพิจารณาจะออกเป็นได ้3 รูปแบบ คือ 
    (1) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ  
มีมติให้ความเห็นชอบโครงการ 
     (1.1) ให้กองแผนงาน นำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการเงินกองทุนฯ ต่อไป 
     (1.2) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) จ ัดทำข้อมูลและนำเสนอชี ้แจงต่อ
คณะกรรมการเงินกองทุนฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
    (2) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ  
มีมติยังไม่ให้เห็นชอบและให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) ปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ 
     (2.1) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) ประสานกับกลุ่มงานผู้รับผิดชอบโครงการ
(เขต/จังหวัด) เพ่ือประสานกับองค์กรเกษตรกรปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
กลั่นกรองโครงการฯ โดยเฉพาะหลักฐานในการค้ำประกันเงินกู้ และความพร้อมของโครงการ 
     (2.2) ให้กองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ เพื่อพิจารณา
โครงการจนกว่าคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการฯ จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบโครงการ 
    (3) กรณีคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ 
ไม่ให้ความเห็นชอบโครงการ  มอบหมายหน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหนังสือ
แจ้งไปยังสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือแจ้งองค์กรเกษตรกรต่อไป พร้อมสำเนาให้สำนักงานปศุสัตว์เขตทราบ 

➢ คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการเงินกองทุนฯ 
   1) เมื่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณของกรม
ปศุสัตว์มีมติเห็นชอบโครงการ และมอบหมายให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ
ปรับปรุงโครงการให้มีความสมบูรณ์ และจัดทำหนังสือนำส่งโครงการเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ผ่านกองแผนงาน 
ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการเงินกองทุนต่างๆ  พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลเพ่ือนำเสนอและชี้แจงต่อคณะกรรมการ
เงินกองทุนต่างๆ พิจารณา โดยผลการพิจารณาจะออกเป็นได ้3 รูปแบบ คือ 
    (1) กรณีคณะกรรมการกองทุนฯ  มีมติให้ความเห็นชอบและอนุมัติโครงการ  ให้หน่วยงาน
ภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ เร่งรัดการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติ ตามแผน
ปฏิบัติงานและแผนการใช้เงิน และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน 
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    (2) กรณีคณะกรรมการเงินกองทุนฯ มีมติยังไม่ให้เห็นชอบและให้กรมปศุสัตว์ปรับปรุง
โครงการให้มีความสมบูรณ์ 
     (2.1) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ ประสานกับกลุ่มงาน
(เขต/จังหวัด) เพ่ือประสานกับองค์กรเกษตรกรปรับปรุงโครงการให้สมบูรณ์ตามข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
เงินกองทุนฯ โดยเฉพาะหลักฐานในการค้ำประกันเงินกู้และความพร้อมของโครงการ พร้อมทั้งนำเสนอ
คณะกรรมการเงินกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการจนกว่าคณะกรรมการเงินกองทุนฯ จะให้ความเห็นชอบ
หรือไม่เห็นชอบโครงการ 
    (3) กรณคีณะกรรมการเงินกองทุนฯ ไม่ให้ความเห็นชอบโครงการ   
     (3.1) ให้หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) ผู้รับผิดชอบโครงการ มีหนังสือแจ้งไปยัง
สำนักงานปศสุัตว์จังหวัด เพ่ือแจ้งองค์กรเกษตรกรต่อไป พร้อมสำเนาให้สำนักงานปศุสัตว์เขตทราบ 

2.3 การรายงานผล และการชำระเงินคืนกองทุนต่างๆ ประกอบด้วยเนื้อหาที่สำคัญ 4 ด้าน ดังนี้ 
  (1) รายงานการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน 
  (2) รายงานผลการใช้จ่ายเงินกู้ 
  (3) รายงานผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) ของโครงการ 
  (4) รายงานการชำระคืนเงินกู้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 การติดตามและการรายงานผลการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
  1) สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ  จัดทำรายงานผลด้านการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน  
ผลการใช้จ่ายเงินกู้  รายงานผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) ของโครงการ  รายงานการชำระคืนเงินกู้  
เสนอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 
  2) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  โดยกลุ่มงานตามภารกิจจัดทำรายงานสรุปภาพรวมของจังหวัด  
ในด้านการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน  ผลการใช้จ่ายเงินกู้  ผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) 
และการชำระคืนเงินกู้  เสนอสำนักงานปศุสัตว์เขตและสำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนกลาง 
  3) สำนัก/กอง ผู้รับผิดชอบโครงการ  จัดทำสรุปรายงานความก้าวหน้าในภาพรวมของโครงการ 
ในด้านการเตรียมความพร้อมและการปฏิบัติงาน  ผลการใช้จ่ายเงินกู้  ผลผลิต(Output) และผลลัพธ์(Outcome) 
ของโครงการ และการชำระคืนเงินกู้  เสนอคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอก
งบประมาณ 
  4) การรายงานความก้าวหน้า  ขอให้รายงานเป็นรายเดือนทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 

 2.3.2 การประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
  จะแบ่งออกเป็น 3 ช่วง ตามระยะเวลาของโครงการ ดังนี้ 
  1) การประเมินผลก่อนการดำเนินงานโครงการ  เป็นขั้นตอนการประเมินผลด้านความพร้อมของ
โครงการที่เกี่ยวกับการวางแผนจัดทำโครงการ ขั้นตอนนี้จะเกี่ยวกับการศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์ พ้ืนที่
เป้าหมาย กลุ่มบุคคลเป้าหมาย ระยะเวลาเป้าหมาย กำหนดกิจกรรมของโครงการ ประมาณค่าใช้จ่าย ผลได้ 
แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย และการบริหารโครงการ เป็นต้น 
  2) การประเมินผลระหว่างการดำเนินงานโครงการ  เป็นการประเมินผลหลังจากโครงการผ่าน 
การอนุมัติและได้ดำเนินการมาซักระยะเวลาหนึ่งแล้ว แต่ยังไม่เสร็จสิ้นโครงการ เป็นการประเมินผลตาม
แผนการปฏิบัติการ ว่าสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้หรือไม่ มีปัญหา อุปสรรค อย่างไร ส่งผลกระทบ
ต่อวัตถุประสงค์ของโครงการ (Impact) หรือไม ่
  3) การประเมินผลหลังเสร็จสิ้นการดำเนินงานโครงการ  เป็นการวัดผลผลิต (Output) และ
ผลลัพธ์ (Outcome) ของโครงการ หลังจากโครงการสิ้นสุดมาระยะหนึ่ง เพ่ือวัดความสำเร็จของโครงการว่า
สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายทีโ่ครงการได้กำหนดไว้หรือไม่ 
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2.4 ขั้นตอนการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ 
 คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ ได้จัดทำรายละเอียด
ขั้นตอนการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ 
 

 
 
 โดยมีขั้นตอนการบริหารจัดการเงินนอกงบประมาณ ดังนี้ 
  (1) กองทุน ได้เห็นชอบอนุมัตโิครงการและได้โอนเงินให้กับกรมปศุสัตว์แล้ว 
  (2) หน่วยงานภารกิจหลัก(กอง/สำนัก) ผู้รับผิดชอบโครงการจะดำเนินการจัดทำแผนการจัดสรรเงิน
และโอนเงินให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้บริหารจัดการเงินตามแผนปฏิบัติงาน 
  (3) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะแจ้งให้เกษตรกรทราบเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการและยื่นความจำนง
ขอเขา้ร่วมโครงการ 
  (4) องค์กรเกษตรกรและเกษตรดำเนินการตามเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ เช่น  
   - ด้านพันธุ์สัตว์  การจัดหาพันธุ์สัตว์ตามคุณลักษณะที่กำหนดและผ่านการตรวจโรคสัตว์ที่สำคัญ   
   - ด้านโรงเรือน เช่น การเตรียมความพร้อมพ้ืนที่เลี้ยง การจัดหาวัสดุก่อสร้างโรงเรือน  
   - ด้านแปลงหญ้า เช่น การเตรียมแปลงปลูกพืชอาหารสัตว์ การจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์  
   เมื่อองค์กรเกษตรกรและเกษตรไดด้ำเนินการตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในโครงการแล้ว จะต้องแจ้ง
เจ้าหน้าทีส่ำนักงานปศุสัตว์จังหวัด เพ่ือลงพื้นทีต่รวจสอบความพร้อมขององค์กรเกษตรกรและเกษตรกร 
  (5) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลงพ้ืนที่ตรวจสอบความพร้อมขององค์กรเกษตรกรและเกษตรกร 
ตามเงื่อนไขโครงการ 
  (6) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะเบิกจ่ายเงินให้กับเกษตรกรตามงวดงาน ที่ผ่านการตรวจสอบความ
พร้อมตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ทีร่ะบุในโครงการ 
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ส่วนที่ 3 
การเขียนรายละเอียดโครงการ 

3.1 รายละเอียดโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณ (จัดทำรูปเล่มโครงการ) 
 การเสนอขอรับการสนับสนุนจากกองทุนต่างฯ จะต้องจัดทำเป็นโครงการเกี่ยวกับภาคปศุสัตว์ พร้อม
เอกสารหลักฐาน เพ่ือประกอบการพิจารณา โดยแสดงรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

หัวข้อ อธิบายรายละเอียด 

1. ช่ือโครงการ 
 
 

- ระบุให้ชัดเจนว่า เรื่องอะไร ทำอะไร 
- ต้องสอดคล้องกับแผนในแตล่ะระดับ (แผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาต/ิแผนพัฒนาฯฉบับท่ี12  
   เป็นต้น)  หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ และเป้าหมายโครงการ 

2. หนว่ยงานรับผิดชอบ 
 

- ระบุช่ือบุคคลหรือคณะทำงานท่ีรับผิดชอบในการจดัการโครงการ 
- ระบุรูปแบบขององค์กรโครงการ  

3. หน่วยงานสนับสนุน - ระบุ (ถ้ามี) 

4. ท่ีตั้งสำนักงาน 
 

- ระบุสถานที่และเงื่อนไขตา่งๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ที่ตั้งสำนักงานท่ีสามารถติดต่อได้  

5. หลักการและเหตุผล 
 
 
 
 
 

- ระบุความเป็นมาของโครงการ 
- ระบุสภาพหรือสถานการณ์ปัจจบัุน 
- ระบุสภาพปัญหาหรือความต้องการรวมทั้งสาเหตตุ่างๆ 
- ระบุโอกาสถ้ามีการลงทุนในโครงการนี้ 
- ระบุข้อจ ากัดหากไม่มโีครงการนี ้
- ระบุความสำคัญของโครงการที่จะมีต่อนโยบาย  

6. วัตถุประสงค ์
 

- ระบุผลลัพธ์ที่คาดหมายว่าจะเกดิขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ 
  (ทำโครงการนี้แล้วผลตอบแทนที่ได้รับคืออะไร)  

7. เป้าหมาย 
 
 

- ระบุปริมาณและคณุภาพของผลงานหรือผลผลติต่างๆ  
  ที่เมื่อทำได้จะทำใหเ้กิดผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว ้
- ระบุเวลาทีผ่ลงานจะแล้วเสรจ็ 

8. ระยะเวลาดำเนินงาน - ระบุระยะเวลาที่ใช้ในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

9. งบประมาณ 
 

- ระบุค่าใช้จ่ายของโครงการตามหมวดหมู่ของค่าใช้จ่าย 
  ตามระเบียบการจัดทำงบประมาณ 

10. แผนการดำเนินงาน 
 
 
 
 

- ระบุแผนย่อยตามแผนการดำเนนิงาน ดังนี้ 
  1) แผนการปฏิบัติงานโครงการ โดยมรีายละเอียดประกอบด้วย งาน/ปริมาณงาน  
      โดยแบ่งตามช่วงเวลา  
  2) แผนการใช้เงินตามโครงการ  
  3) แผนการส่งเงินคืนกองทุน 
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หัวข้อ อธิบายรายละเอียด 

11. วิธีการดำเนินงาน 
 
 

- ระบุกิจกรรมโครงการทั้งหมด 
- ระบุขัน้ตอนในการดำเนินกิจกรรม 
- ระบุเทคนิคท่ีใช้ในการปฏิบัติการ  

12. การบริหารโครงการ 
 
 

- ระบุแผนการบริหารโครงการ 
- ระบุระบบการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ระบุการมสี่วนร่วมของประชาชน องค์การพัฒนาเอกชนหน่วยงานราชการระดับพ้ืนท่ี  

13. การติดตามประเมินผล
โครงการ 

- ระบุวิธีการเกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ 
- ระบุเกณฑ์ทีจ่ะใช้ในการประเมินผล 

14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 

- ระบุผลประโยชน์ท่ีกลุ่มบคุคล หรือพื้นที่หรือสังคมโดยรวมจะไดร้บั 
- ระบุผลกระทบในด้านบวกที่จะตามมาจากการมีโครงการ 

15. การบริหารความเสี่ยง 
 
 
 

- ระบุปัจจัยตา่งๆ (ความไม่แน่นอน) ท่ีจะเป็นปัญหาและอปุสรรค ซึง่จะส่งผลกระทบ 
  ต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค/์เป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ ทั้งความเสี่ยงในด้านการ 
  ดำเนินการและด้านการเงินของโครงการพร้อมแนวทางการแกไ้ขและการจัดการ 
  ความเสี่ยง 

16. การศึกษาความเป็นไปได ้
 
 
 
 

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

 
 2. หน่วยงานรับผดิชอบ 
      
 

 
 3. หน่วยงานสนับสนุน 
  1)    
  2)    
 

 
 4. ทีต่ั้งสำนักงาน (พ้ืนทีเป้าหมายของโครงการ) 
     
 

 
 5. หลกัการและเหตุผล 

•   
   
   

 

•   
   
   

 

•   
   
   

 

•   
   
   

 

ชัดเจน    ทำอะไร I เรื่องอะไร 
สอดคล้อง กิจกรรมหลัก I หลักการเหตุผล I วัตถปุระสงค์ I เป้าหมายโครงกา 

ควรสอดคลอ้งกับ 
ข้อ 5 หลักการ/เหตุผล 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  ชื่อหน่วยงานของรัฐ I ชื่อองค์กรเกษตรกร 

คุณสมบัติผู้ขอใช้เงินฯ ต้องเป็นไปตามระเบียบกองทุน 

(ถ้ามี)  ชื่อหนว่ยงานของรัฐอ่ืนๆ ที่ร่วมดำเนินกิจกรรมในโครงการ 

หนว่ยงานของรัฐ  พื้นทีเป้าหมายของโครงการ 
องค์กรเกษตรกร   องค์กรเกษตรกรเกษตรกร 

ความเป็นมา  ความสำคญัของโครงการที่จะมีต่อนโยบายตา่ง ๆ 

สถานการณ์ปัจจบุัน  พื้นที่เป้าหมายเป็นอย่างไร กิจกรรมอะไรทีด่ำเนินการอยู่ ฯลฯ 

ข้อจำกัดหากไมม่ีโครงการ  ถ้าไมด่ำเนนิโครงการจะมีผลกระทบต่อใคร อย่างไร 
โอกาสถ้ามีการลงทุน  ปัจจยัอะไรที่ส่งผลดีต่อการดำเนินโครงการ 

สถาพปัญหา  ระบปุัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไจที่ดำเนินอยู่ 
ความต้องการ  การขอเงินทุนฯ เป็นความต้องการขอใคร รายละเอียดอย่างไร 
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 6. วัตถุประสงค์ 
  6.1    
  6.2    
  6.3    
 

 
 
 
 7. เป้าหมาย 
  7.1    
  7.2    
  7.3    
 

 
 8. ระยะเวลาดำเนินงาน 
     
 

 
 
 9. งบประมาณ 
 
 
 
 
 

 
 9.1 เงินยืมจากกองทุน  จำนวน    บาท 

กิจกรรม 
เป้าหมาย รายการค่าใช้จ่าย วงเงิน 

(ราย) ปริมาณ รายละเอียดราคา/หน่วย (ล้านบาท) 

1.           

2.           

3.           

รวมท้ังสิ้น   
 

ควรสอดคล้องกับ 
ข้อ 7 เป้าหมาย 

ผลลัพธ์ของโครงการ  สิ่งที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นเมื่อเสร็จโครงการ 
  (ทำโครงการนี้แล้วผลตอบแทนที่ได้รบัคืออะไร) 

กิจการที่เสนอขอใช้เงินฯ ต้องเป็นไปตามระเบยีบกรมปศุสัตว์ และกองทุน 

ควรสอดคล้องกับ 
ข้อ 10 และ 11 

แผน และ วิธดีำเนินงาน 

ปริมาณและคุณภาพ ของผลงาน/ผลผลิต 
เมื่อทำได้จะทำให้เกิดผลลัพธต์ามวัตถปุระสงค์ที่วางไว ้
กำหนดระยะเวลาผลงานจะแล้วเสร็จ 

ระยะเวลาทีใ่ช้  ในการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม 

ควรสอดคล้องกับ 
ข้อ 11 วธิีดำเนินงาน 

แนวทางการจดัเกบ็ดอกเบีย้ 
อัตราร้อยละ 

หนว่ยงานรัฐ 

องค์กรเกษตรกร 

การพิจารณาจดัสรรเงินกองทุนแก่องค์กรเกษตรกรที่ยื่นคำขอรบั 
จัดสรรเงินโดยตรง ตามระเบียบของกรมปศุสัตวแ์ละกองทุน 
อนุมัติวงเงินได้ ไม่เกิน 5 เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของ
องคก์รเกษตรกร 

ตน้ทุนโครงการ  จำแนกรายละเอียดขอ้มูลตามกิจกรรม 
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  9.2 การจำแนกต้นทุนและรายได้ 

ปี ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น รายได้ทั้งสิ้น รายได้สุทธิ 

256        

256        

256        

256        

256        

หมายเหตุ :   
 
 

 
 10. แผนการดำเนนิงาน 
 
 
 
  10.1 แผนปฏิบัติงานโครงการ 

ลำดับ 
แผนงาน/
กิจกรรม ม.

ค.2
56

.. 

ม.
ค.2

56
.. 

ม.
ค.

25
6..

 

ม.
ค.2

56
.. 

ม.
ค.2

56
.. 

ม.
ค.2

56
.. 

ม.
ค.2

56
.. 

ม.
ค.2

56
.. 

ม.
ค.2

56
.. 

ม.
ค.2

56
.. 

ม.
ค.2

56
.. 

ม.
ค.2

56
.. หน่วยงาน 

รับผิดชอบ 

1               

2               

3               

4               

5               

6               
 

  10.2 แผนการใช้เงิน (เบิกจ่ายเงนิ) 
หน่วย : บาท 

รายการ วงเงินเบิกจ่าย ระยะเวลาเบิกจ่าย หมายเหตุ 

1.        

2.        

3.        

รวม      

หมายเหตุ :   

รายได้สุทธิจากโครงการ  ของเกษตรกรหรือองค์กรเกษตรกร 

อธิบายข้อมูลตัวเลข  แจกแจงข้อมูลตัวเลขของต้นทุนและรายได้ 
เช่น ใชข้้อมูลจากแหล่งใด / ราคาต่อหน่วย / รายได้สุทธ ิ

ฯลฯ 

แผนย่อยตามแผนการดำเนินงาน 
1) แผนปฏิบตัิงานโครงการ (งาน/ปรมิาณงาน โดยแบง่ตามช่วงเวลา) 
2) แผนการใช้เงินตามโครงการ 
3) แผนการส่งเงินคืนกองทุน 

ระบุกิจกรรม  ตามลำดับในการดำเนินการ 

ระบุระยะเวลา  ที่ใชใ้นการดำเนินการในแต่ละกิจกรรม 

ระบุผู้รับผิดชอบ  ทีเ่ป็นผู้ดำเนินการแต่ละกิจกรรม 

อธิบายขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน แจกแจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินให้กบัเป้าหมาย
ของโครงการ รูปแบบวิธีจา่ย การทำสญัญา 

ล่งใด / ราคาต่อหน่วย / รายได้สุทธิ ฯลฯ 
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  10.3 แผนการส่งคืนเงินกองทุน 
หน่วย : บาท 

ระยะเวลา แผนการส่งเงินคืน 

 เกษตรกรต่อราย สหกรณ์ฯ 

ปีที่ 1.       

ปีท่ี 2.       

ปีท่ี 3.       

ปีท่ี 4.       

รวม     

หมายเหตุ :   
 
 

 
 
 
 11. วิธีการดำเนินงาน 
  11.1    
  11.2    
  11.3    
 

 
 12. การบริหารโครงการ 
     
 
  12.1 การบริหารโครงการ 
   1) แนวทางการบริหารสหกรณ์ 
      
     
   2) แนวทางการบริหารเงนิกู้ 
      
     
 
 
 
 

พิจารณาวงเงินส่งคืน จากระยะเวลาคืนทุน และรายได้ที่เกดิขึ้นจากโครงการ 

- ระบุกิจกรรมโครงการทั้งหมด 
- ระบขุั้นตอนในการดำเนินกิจกรรม 
- ระบเุทคนิคที่ใช้ในการปฏิบตัิการ 

ควรสอดคล้องกับ ข้อ 9 , 10 , 12 และ 13 
งบประมาณ แผนดำเนินงาน การบริหารโครงการ 

และการตดิตามประเมินผล 

หลักประกันในการดำเนนิโครงการ  ตามระเบยีบกรมปศุสัตว์ และกองทุน 

- ระบแุผนบริหารโครงการ 
- ระบุระบบประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกีย่วข้อง 
- ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการระดับพื้นที ่

องค์กรที่เป็นนิติบุคคล  ให้คณะกรรมการบริหารองค์กรและผู้จัดการหรือผู้ที่ทำหน้าที่
ลักษณะดังกล่าง ค้ำประกันการกู้ยืมเงนิในฐานะส่วนตัว ในกรณีเปลีย่นแปลงคณะ
กรรมการบรหิารองค์กรต้องจัดให้คณะกรรมการชดุใหม่ค้ำประกันเพิ่มเติม และอาจ
ให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยมืเงินตามที่คณะกรรมเห็นชอบ 

องค์กรที่ไม่เป็นนิติบุคคล  ให้คำ้ประกนัด้วย
สมาชิกทุกคนในกลุ่มและอาจให้มีหลักทรัพย์ค้ำ
ประกันการกู้ยืมเงินตามที่คณะกรรมเหน็ชอบ 

หลักทรัพย์คำ้ประกัน 
จำนอง / จำนำ สังหาริมทรัพย์ หรือตราสารหน้ีขององค์กรเกษตรกรและ / หรือบุคคลอ่ืนๆ 
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   3) แนวทางการบริหารด้านตลาด 
      
     
   4) แนวทางการบริหารจัดการ 
      
     
   5) แนวทางการบริหารจัดการหนี้ 
      
     
 

  12.2 ระบุระบบการประสานงานระหว่างองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
     
     
 

  12.3 ระบุการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการระดับพืน้ที่ 
     
     
 

 
 13. การติดตามประเมินผลโครงการ 
  13.1 วิธีการ เกณฑ์วัดและระยะเวลาที่จะติดตามโครงการ 
   1) การกำกับติดตามการดำเนินโครงการ 
      
   2) การตรวจเยี่ยมติดตามและประเมินผลโครงการ 
      
   3) การติดตามโครงการ/ติดตามหนี้โครงการ 
      
 

  13.2 เกณฑ์ที่จะใช้ในการประเมินผล 
   1) จัดทำเกณฑ์การประเมินผล 
    1.1)   
    1.2)   
   2) ตัวชี้วัด 
    2.1)   
    2.2)   

ถ้าม ี

ถ้าม ี

การประเมินโครงการตามวัตถปุระสงค ์
แผนการดำเนินงาน เป้าหมาย และกำหนดตัวชีว้ัด 



หน้า | 22 การเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอกงบประมาณจากกองทุนต่างๆ 
 

 
 14. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  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 
 
 
 

ความเส่ียงที่อาจจะเกิดขึ้น 
ผลการประเมินความเส่ียง มาตรการ/แนวทางการ

ควบคุมความเส่ียง โอกาสเกิดความเส่ียง ระดับความรุนแรง ความสามารถในการจัดการ 

1. ด้านการเมืองและสังคม     

2. ด้านกฎหมาย     

3. ด้านการดำเนินการ     

4. ด้านการเงินและเศรษฐกิจ     

5. ด้านเทคโนโลย ี     

6. ด้านสิ่งแวดล้อม     
 

Output  ระบุวา่จะได้รบัอะไรจากการดำเนินงานหรือกิจกรรมน้ันๆ  
โดยควรกำหนดตัวชี้วดัผลผลิตแบบเชงิปริมาณ เป็นรูปธรรม หรือรับรู้ได ้

Outcome  ระบุวา่เกิดประโยชน์ที่ไดจ้ากการผลิต ผลประโยชน์ที่กลุ่มบุคคล
หรือพื้นที่หรือสังคมโดยรวมจะได้รบั ผลกระทบในด้านบวกที่จะตามมาจาก
การมีโครงการ 

ระบุปัจจัยต่างๆ (ความไม่แน่นอน) ที่จะเป็นปัญหาและอุปสรรค ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค/์เป้าหมายที่โครงการตั้งไว ้ทั้งความเสี่ยง
ในด้านการดำเนินงานและด้านการเงินของโครงการ พร้อมแนวทางในการแก้ไข
และการจัดการความเสี่ยง 

สูง/ปานกลาง/ตำ่ 

ยอมรับได/้ยอมรับไม่ได ้

จัดการได/้จัดการไม่ได ้
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 16. การศึกษาความเป็นไปได้ 
  16.1 ด้านเทคนิคหรือด้านวิชาการ 
     
     
  16.2 ด้านการจัดการ/การบริหารโครงการ 
     
     
  16.3 ด้านการตลาด 
     
     
  16.4 ด้านการเงิน 
     
     
  16.5 ด้านเศรษฐกิจ 

หน่วย : ล้านบาท 

ปีท่ี รายได ้ รายจ่าย 
PVB 

(รายได้ปัจจุบัน) 
PVC 

(รายจ่ายปัจจุบัน) 

NVP 
(มูลค่าปัจจุบันของ
ผลตอบแทนสุทธิ) 

0      
1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      

รวม      

 
  16.6 ด้านสังคมและการเมือง 
     
     
  16.7 ด้านสภาพแวดล้อมและสภาวะนิเวศน์ 
     
     
 

ค่าทางเศรษฐศาสตร ์เช่น NVP , IRR , B/C , ระยะเวลาคืนทุน 
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3.3 เอกสารหลักฐานโครงการและสถานที่จัดส่ง  ดังนี้ 
 3.3.1 เอกสารประกอบการยื่นขอรับการสนับสนุน 
  1) โครงการ มีรายละเอียดโครงการถกูต้อง ครบถ้วน 
  2) สำเนารายงานการประชุม ครั้งที่มีมติเห็นชอบให้เสนอโครงการเพื่อขอใช้เงินกองทุน 
  3) รายงานกิจการ ประจำปีปัจจุบันและย้อนหลัง 2 ปี รายงานผลตรวจสอบบัญชีงบการเงิน 
  4) งบการเงินงบกระแสเงินสด ปีล่าสุดและย้อนหลัง 2 ปี และรายงานผลกิจการปีปัจจุบันและ
ย้อนหลัง 2 ปี 
  5) หลักค้ำประกัน ให้คณะกรรมการดำเนินการขององค์กรเกษตรกรทั้งคณะ รวมทั้งผู้จัดการหรือ 
ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ผู้จัดการ (ถ้ามี) เป็นผู้ค้ำประกันในฐานะส่วนตัวในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการขององค์กรเกษตรกร ต้องจัดให้คณะกรรมการดำเนินการชุดใหม่ค้ำประกันเพ่ิมเติม และอาจ 
จัดให้มีหลักประกันเงินกู้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่าง ดังนี้ 
   5.1) จำนองอสังหาริมทรัพย์ หรือสังหาริมทรัพย์ขององค์กรเกษตรกรและ/หรือบุคคลอ่ืน 
   5.2) จำนำอสังหาริมทรัพย์ หรือตราสารหนี้ ขององค์กรเกษตรกรและ/หรือบุคคลอ่ืน 
  6) เอกสารรับรองจากหน่วยงานกำกับดูแล 
   6.1) ได้จดทะเบียนจัดตั้งตามกฎหมายของหน่วยงานกำกับดูแล และดำเนินงานมาแล้ว 
อย่างน้อย 2 ปี 
   6.2) รับรองว่าปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่ 
   6.3) มีวินัยทางการเงิน และไม่มีหนี้สินผิดนัดค้างชำระต่อสถาบันการเงินหรือกองทุนอ่ืน 
   6.4) ไม่มีการทุจริต และไม่มีข้อบกพร่องทางการเงินและทางบัญชี หากมีข้อบกพร่องหรือ
ทุจริตต้องได้รับการแก้ไขแล้ว 
  7) เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการวิเคราะห์โครงการแล้วแต่กรณี 

 3.3.2 สถานทีจ่ัดส่งข้อเสนอโครงการ 
  1) ส่วนกลาง 
   - สำนัก/กอง (ตามภารกิจ) กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี 
กรุงเทพฯ 10400 
   - กองแผนงาน กรมปศุสัตว์ 69/1 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
  2) ส่วนภูมิภาค 
   - สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด และสำนักงานปศุสัตว์พ้ืนทีก่รุงเทพมหานคร 
   - สำนักงานปศุสัตว์เขต 
 



 

 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 












