
กรมประมง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ประชุมซักซ้อมความเข้าใจ
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเล
เพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561
วันพุธที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมอานนท์ อาคารโฮมเมอร์ สกอตต์ สวิงเกิล กรมประมง



 ความเป็นมา

7 ก.ย. 61
• กรมประมงจัดท ารายละเอียด

โครงการฯ เสนอ คบท. เพ่ือขอ
อนุมัติโครงการและขอรับจัดสรร
เงินด าเนินการตามขั้นตอนการ
ใช้เงินกองทุน

4 มิ.ย. 61
• กรมประมงร่วมกับผู้แทน

เกษตรกร และกรมการค้า
ภายใน จัดท าโครงการเสนอ
ขอใช้เงินกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร 

7 มิ.ย. 61
• คชก. มีมติเห็นชอบใน

หลักการโครงการฯ และ
กรอบการขอใช้เงินกองทุน
รวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร ส าหรับสินค้ากุ้ง 
วงเงิน 314.8 ล้านบาท

17 ส.ค. 61
• กระทรวงการคลังอนุมัติ

แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ของโครงการฯ

9 พ.ย. 61
• กรมประมงจัดส่งโครงการฯ 

ที่ปรับแก้ไขเสนอ
คณะอนุกรรมการฯ และ 
คบท. พิจารณา

2 ม.ค. 62
• คบท. มีมติอนุมัติโครงการฯ 

และจัดสรรเงินจ่ายขาดวงเงิน 
314.80 ล้านบาท ให้กรม
ประมงด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการฯ 

10 ก.ย. 61
• คณะอนุกรรมการ

กลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะกรรมการบริหาร 
กองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ
เกษตรกร มีมติให้ปรับแก้
ไขโครงการฯ 

17 พ.ค. 61
• กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจังหวัด

สงขลา และเครือข่ายรวม
7 จังหวัด ชุมนุมที่จังหวัดสงขลา 
เรียกร้องให้รัฐจัดท าโครงการ
ขอใช้เงินจากกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร เพ่ือแก้ไข
ปัญหาราคากุ้งตกต่ า

17 ก.ค. 61
• คบท. มีมติอนุมัติแผนการ

ด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 เห็นชอบให้น าแผน
การด าเนินงานฯ เสนอกระทรวง
การคลังพิจารณาอนุมัติต่อไป

ภาพรวมโครงการฯ



เพื่อสร้างความเข้มแข็งใหแ้ก่สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรนิติบุคคล) และ
วิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวขอ้งกับการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้ มีอ านาจในการ
ต่อรองการซื้อขายผลผลิต รวมทั้งบริหารจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้าสูผู่้บริโภค
ภายในประเทศ

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยที่เป็นสมาชิกของ
สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชมุชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เก่ียวข้องกับการเพาะเลีย้ง
สัตว์น้ า ให้สามารถกลับเข้าสู่ธุรกิจการเพาะเลีย้งกุ้งได้ โดยการเข้าถึงลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม
คุณภาพและปลอดโรค รวมถึงเงินลงทนุด้านปัจจัยการผลิต

ภาพรวมโครงการฯ (ต่อ)
 วัตถุประสงค์



สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชมุชน ที่มีสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ จ านวนประมาณ 30 กลุ่ม 
สามารถรวบรวมสินค้า ตลอดจนบริหารจัดการด้านการตลาดและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภค
ภายในประเทศ

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อย ที่มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 20 ไร่ และเป็น
สมาชิกของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชมุชน/สมาคม/ชมรมและกลุ่มเกษตรกรที่เก่ียวข้องกับ
การเพาะเลี้ยงสตัว์น้ าจ านวนประมาณ 6,000 ราย

ภาพรวมโครงการฯ (ต่อ)
 เป้าหมาย



• หน่วยงานหลัก
กรมประมง
(เจ้าของโครงการ)

• หน่วยงานสนับสนุน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

• สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชมุชน/สมาคม/ชมรมและ
กลุ่มเกษตรกรที่เกีย่วข้องกับการเพาะเลีย้งสัตว์น้ า

• เกษตรกรผู้เลี้ยงกุง้ขาวแวนนาไมรายยอ่ยทีม่พีื้นที่
ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกันไม่เกิน 20 ไร่ และเป็นสมาชิก
ของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/ชมรม
และกลุ่มเกษตรกรที่เกีย่วข้องกับการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ า

• ผู้ประกอบการโรงเพาะฟกัและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม
หรือโรงอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม

ผู้เข้าร่วมโครงการ หน่วยงานรับผิดชอบพื้นที่ด าเนินการ
• จังหวัดที่เป็นแหล่งเลี้ยง

กุ้งขาวแวนนาไมทั่วประเทศ

ระยะเวลาด าเนินการ
• ปีงบประมาณ 2561 – 2564

ภาพรวมโครงการฯ (ต่อ)



สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชมุชน ไม่น้อยกว่า 10 กลุ่ม สามารถบริหารจัดการด้านการตลาด
และกระจายสินค้าสูผู่้บริโภคภายในประเทศได้

เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมรายย่อยไม่น้อยกว่า 3,000 ราย ได้รับการบรรเทาความ
เดือดร้อนจากการสนับสนุนลกูพนัธุ์กุ้งขาวแวนนาไมหรือเงินลงทนุด้านปจัจัยการผลิต

ภาพรวมโครงการฯ (ต่อ)
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ



01 การให้เกษตรกรมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการลงทุน

02 การควบคุมคุณภาพและตรวจโรคในลูกพันธ์ุกุ้งขาวแวนนาไมที่ใช้ในโครงการ

03 การก าหนดให้จัดท าแผนธุรกิจของสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

04 การให้ค าแนะน าด้านการเลี้ยงและจัดการฟาร์ม

05 การติดตามและประเมินผลตลอดระยะเวลาของโครงการฯ

ภาพรวมโครงการฯ (ต่อ)
 แนวทางการจัดการปัญหาและความเส่ียงของโครงการ



• โครงการสนับสนุนเงินจ่ายขาดสมทบ
ค่าลูกพันธุ์กุ้งขาวร้อยละ 90 ของราคา
ลูกพันธุ์ หรือประมาณ 0.135 บาทต่อตัว

• เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้ง รับผิดชอบค่าลูกพันธุ์กุ้ง 
ร้อยละ 10 ของราคาลูกพันธุ์ หรือประมาณ 
0.015 บาทต่อตัว 

• โครงการสนับสนุนเงินสมทบให้รายละ
ไม่เกิน 40,000 บาท ส าหรับการเลี้ยง
ครั้งเดียวในข่วงเวลาที่ก าหนด

• โครงการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ย
สินเชื่อจาก ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3
เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนในการจัดซื้อ
ปัจจัยการผลิตที่จ าเป็นในการเลี้ยงกุ้ง

• เกษตรกรขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
ได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี 
วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท 
ในปีที่ 1 และรายละไม่เกิน 150,000 บาท
ในปีที่ 2 และปีที่ 3

• โครงการสนับสนุนเงินชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อจาก
ธ.ก.ส. ในอัตราร้อยละ 3 เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
บริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ เช่น 
เงินทุนหมุนเวียนในการรวบรวมและกระจายสินค้า 
การจัดการด้านตลาด

• สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อได้ครั้งละ 1 ปี ต่อเนื่องไม่เกิน 3 ปี 
วงเงินกู้กลุ่มละไม่เกิน 2 ล้านบาท ในปีที่ 1 และ
ไม่เกิน 1 ล้านบาท ในปีที่ 2 และปีที่ 3

ภาพรวมโครงการฯ (ต่อ)
 กิจกรรมของโครงการฯ แบ่งเป็น 3 กิจกรรม ประกอบด้วย 

กิจกรรมที่ 1

กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล

กิจกรรมที่ 3

กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาด
บริโภคกุ้งทะเลในประเทศ

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตกุ้งทะเล



รายการ
วงเงินงบประมาณ (ล้านบาท)

พ.ศ.
2562

พ.ศ.
2563

พ.ศ.
2564

รวม

1. กิจกรรมจัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล 240
240

- ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ (เงินจ่ายขาด) 240 - -
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล 33 16.5 16.5

66
- ค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคกุ้งทะเลเพื่อให้ได้ลูกพันธุ์กุ้งทะเลคุณภาพ
(เงินจ่ายขาด)

6 3 3

- ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกร (เงินจ่ายขาด) 27 13.5 13.5
3. กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ 1.8 0.9 0.9

3.6
- ชดเชยดอกเบี้ยให้แก่สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน (เงินจ่ายขาด) 1.8 0.9 0.9

4. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน อบรม และบริหารโครงการ (เงินจ่ายขาด) 3.2 1 1 5.2
รวมทั้งสิ้น 278 18.4 18.4 314.8

ภาพรวมโครงการฯ (ต่อ)
 งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ



ผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ประกอบด้วย
กลุ่ม ก
1. อธิบดีกรมประมง หรือ 

รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมาย
2. ผู้อ้านวยการกองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
3. ผู้อ้านวยการกองคลัง
กลุ่ม ข
1. หัวหน้ากลุ่มวิจัยและพัฒนาการผลิตกุ้งทะเล
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ

ส่วนกลาง

• การเปิดบัญชี
ส่วนภูมิภาค

ผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ประกอบด้วย
1. หัวหน้าหน่วยงาน (ประมงจังหวัด/ผอ.ศูนย์ฯ)
2. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ

ภาพรวมโครงการฯ (ต่อ)
 การใช้จ่ายเงิน



กรมประมง

กรมประมง

กรมการค้าภายใน

ขอจัดสรรงบประมาณ (แผนการใช้เงินโครงการ)

โอนเงิน

ค่าสมทบลูกพันธ์ุ
กุ้งขาวแวนนาไม

ค่าบริหารโครงการฯค่าตรวจโรค ค่าชดเชยดอกเบี้ย
เงินสินเชื่อ

• โรงเพาะฟักฯ
• ศพช./ศพท./ศพอ.

• ธ.ก.ส.
• กพช.
• สปจ./ศพช./ศพท./ศพอ.

กพช. : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝ่ัง
กพท.  : กองวิจัยและพัฒนาการประมงทะเล
กพอ.  : กองวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์น้ า
สปจ.  : ส านักงานประมงจังหวัด
ธ.ก.ส. : ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ภาพรวมโครงการฯ (ต่อ)
 การใช้จ่ายเงิน (ต่อ)
• การเบิกจ่ายเงินกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร



กิจกรรมที่ 1 จัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล

เงื่อนไข
• โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม หรือโรงอนุบาล

กุ้งขาวแวนนาไมต้องผ่านการตรวจโรคตามโครงการเฝา้
ระวังโรคเพื่อการผลติลูกกุง้คุณภาพของกรมประมง

• เกษตรกรผู้เลีย้งกุ้งขาวแวนนาไม ต้องยื่นใบสมคัรผ่าน
สังกัด โดยสมัครได้เพียงสังกัดเดียวเทา่นั้น

• เกษตรกรฯ จะได้รับการสนบัสนุนลกูพันธุ์กุง้ขาวแวนนาไม
เพียงครั้งเดียว และต้องไม่เลีย้งกุง้ขาวแวนนาไมท่ีไดร้ับ
จากโครงการฯ ร่วมกับกุ้งขาวแวนนาไมจากที่อืน่

คุณสมบัติผู้สมัคร
• โรงเพาะฟักและอนุบาลกุ้งขาวแวนนาไมฯ

 ประกอบอาชีพเพาะฟักและอนบุาลกุ้งขาวแวนนาไม 
หรืออนุบาลกุ้งขาวแวนนาไม อยู่ในปัจจบุัน

 มาตรฐานฟาร์มยังไม่หมดอายุ/อยู่ระหว่างการต่ออายุ
• เกษตรกร

 มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกนัไมเ่กนิ 20 ไร่
 ประกอบอาชีพเลีย้งกุง้ทะเลอยู่ในปัจจบุัน
 มาตรฐานฟาร์มยังไม่หมดอายุ/อยู่ระหว่างการต่ออายุ
 ต้องสังกัดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/

ชมรมและกลุ่มเกษตรกรทีเ่กีย่วข้องกบัการเพาะเลีย้งสตัว์น้า้

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ



กิจกรรมที่ 1 จัดหาลูกพันธุ์กุ้งคุณภาพเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกุ้งทะเล (ต่อ)

โรงเพาะฟัก

เข้าโครงการฯ
ของ กพส.

ศูนย์ฯ ในพ้ืนที่

สมัคร

สปจ. ในพ้ืนที่

สมัคร
รวบรวมใบสมัคร
ของสมาชิกส่ง

สถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/

ชมรม/กลุ่มเกษตรกร
สปจ. ในพื้นที่

คกก. ระดับจังหวัด คกก. บริหารโครงการฯ กพช.

แจ้งผล

สปจ. ในพื้นที่

CARDD website

โรงเพาะฟักฯ

โรงเพาะฟักฯ

โรงเพาะฟักฯ

แจ้งผล

แจ้งผล

เกษตรกรฯ สถาบันเกษตรกร/
วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/

ชมรม/กลุ่มเกษตรกร

โรงเพาะฟัก

โรงเพาะฟัก

เกษตรกรฯ

แจ้งผล

• ท าข้อตกลง
การซื้อขาย

• ท าแผน
การผลิต
ลูกพันธุ์กุ้งฯ

ศูนย์ฯ ในพื้นที่

แจ้งผล

โรงเพาะฟัก

แจ้งแผนการผลิต
เพ่ือเข้าตรวจ
ลูกพันธุ์กุ้ง
ก่อนขาย

เกษตรกรฯ

ขายลูกกุ้ง

โรงเพาะฟัก

จ่ายเงิน 10%

จ่ายเงิน 90%

ส่งหลักฐานการซือ้ขาย

flow การด าเนินกิจกรรม
flow การจ่ายเงินโครงการฯ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ (ต่อ)

เข้าตรวจ

แจ้งผล



เงื่อนไข
• เกษตรกรต้องได้รับการสนบัสนุนลูกพันธุ์กุง้ขาวแวนนาไม

ในกิจกรรมที ่1 ของโครงการฯ
• เกษตรกรต้องช้าระหนี้สนิเชื่อในแตล่ะปใีห้เสร็จสิน้กอ่น

จึงสามารถขอรบัการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
• เกษตรกร

 มีพื้นที่ฟาร์มทุกฟาร์มรวมกนัไมเ่กนิ 20 ไร่
 ประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเลอยู่ในปัจจุบัน
 มาตรฐานฟาร์มยังไม่หมดอายุ/อยู่ระหว่างการต่ออายุ
 ต้องสังกัดสถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/สมาคม/

ชมรมและกลุ่มเกษตรกรทีเ่กีย่วข้องกบัการเพาะเลีย้งสตัว์น้า้

กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ (ต่อ)



กิจกรรมที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกุ้งทะเล (ต่อ)

ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติการขอรับการสนับสนุนสินเชื่อแก่เกษตรกร

ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อให้เกษตรกร

ธ.ก.ส. แจ้งวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยของเกษตรกรฯ ให้กรมประมงทราบทุกไตรมาส

• เกษตรกรสมัครผ่านสังกัด แจ้งความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ
ในค าขอสมัครเข้าร่วมโครงการฯ
ตั้งแต่คราวแรกท่ีสมัคร

กพช. ส่งรายชื่อพร้อมส าเนาใบสมัครเกษตรกรที่ได้รับอนุมัติให้ ธ.ก.ส.

กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อให้แก่ ธ.ก.ส. ตามใบแจ้งหนี้

เกษตรกรจัดท าแบบประเมินผลการเลี้ยงกุ้งฯ ส่งให้ สปจ. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
กพช. : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
ธ.ก.ส. : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สปจ. : ส้านักงานประมงจังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ (ต่อ)



เงื่อนไข
• สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนตอ้งมีสมาชิกในสงักัด

ได้รับการสนับสนนุลกูพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไมในกิจกรรมท่ี 1
• สถาบันเกษตรกร/วิสาหกจิชุมชนตอ้งช้าระหนี้ฯ แต่ละปีให้

เสร็จสิ้นก่อน จึงจะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อในปีถัดไปได้

คุณสมบัติผู้สมัคร
• สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชมุชน

 เป็นสถาบันเกษตรกรที่จดทะเบยีนตาม พ.ร.บ. สหกรณ์ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือ

 เป็นกลุ่มเกษตรกร ที่จดทะเบียนตาม พ.ร.ฎ. ว่าด้วย
กลุ่มเกษตรกร พ.ศ. 2547 หรือ

 เป็นวิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนตาม พรบ. ส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548

 มีกิจกรรมการด้าเนินงานที่เกีย่วข้องกับการเพาะเลีย้งสตัว์น้้า
 มีสมาชิกของสถาบันเกษตรกรสมคัรเข้าร่วมโครงการฯ

กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ (ต่อ)



กิจกรรมที่ 3 เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการตลาดบริโภคกุ้งทะเลในประเทศ (ต่อ)

ธ.ก.ส. พิจารณาอนุมัติเงินสินเชื่อแก่สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

ธ.ก.ส. จ่ายเงินสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน

ธ.ก.ส. แจ้งยอดวงเงินสินเชื่อและดอกเบี้ยฯ ให้กรมประมงทราบทุกไตรมาส

• สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน
แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุน
สินเชื่อในค าขอสมัครเข้าร่วม
โครงการฯ ตั้งแต่คราวแรกท่ีสมัคร

กพช. ส่งรายชื่อและส าเนาใบสมัครสถาบนัเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนท่ีได้รับอนุมัติให้ ธ.ก.ส.

กรมประมงจ่ายเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินสินเชื่อให้แก่ ธ.ก.ส. ตามใบแจ้งหนี้

สถาบันฯ /วิสาหกิจฯ จัดท าแบบประเมินผลการจัดการตลาดฯ ส่งให้ สปจ. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
กพช. : กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าชายฝั่ง
ธ.ก.ส. : ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สปจ. : ส้านักงานประมงจังหวัด

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ (ต่อ)



คณะกรรมการก้ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัดรายงานผลการด้าเนินงานในจังหวัด เสนอ
คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ทราบทุกรายไตรมาส และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ รายงานผลการด้าเนินการให้คณะกรรมการบริหารกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทราบทุกปี และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ (ต่อ)
 การรายงานผล



1 เม.ย. - 10 พ.ค. 62
• ตรวจระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ 

Biosecurity ขั้นพื้นฐานและเก็บตัวอย่างตรวจ
วิเคราะห์เชื้อก่อโรคในโรงเพาะฟักและอนบุาล
และโรงอนุบาลลูกกงุทะเล ตามโครงการเฝ้า
ระวังโรคเพ่ือการผลิตลูกกุงคุณภาพ และแจ้ง
ผลให้โรงเพาะฟักฯ ทราบ

ต้นเดือน เม.ย. 62
• เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

และกระแสรายวัน กับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

มิ.ย. 62 - ก.พ. 63
• เข้าสุ่มตัวอย่างตรวจโรคและคุณภาพ

ลูกกุ้งทุกรุ่นการผลิตของโรงเพาะฟักฯ 
ในโครงการฯ (ช่วงการผลิตและซื้อขาย
ลูกพันธกุุ้งขาวแวนนาไมของโครงการฯ) 
และแจ้งผลให้โรงเพาะฟักฯ ทราบ

ทุกไตรมาส
จนกว่าจบโครงการฯ

• ติดตามการด าเนินงานกิจกรรมที่ 1
สรุปและรายงานผลโครงการฯ เสนอ 
คกก.ระดับจังหวัด ทุกไตรมาส

พ.ค. 62
• เข้ารับการอบรมด้านการจัดการ

การเลี้ยงกุ้งทะเลคุณภาพ การใช้
โปรแกรม Feed App และการ
ผลิตลูกกุ้งคุณภาพปลอดโรค

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ (ต่อ)
 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานของศูนยว์ิจยัฯ



1 พ.ค. 62 เป็นต้นไป
• รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ

(กิจกรรมที่ 1 รับสมัครถึง 31 ก.ค. 62)
(กิจกรรมที่ 2, 3 รับสมัครก่อนสิ้นสุดโครงการฯ)

• จัดท ารายชื่อที่ผ่านเกณฑ์เสนอ คกก.บริหาร
โครงการฯ ทุกวันที่ 1 และ 15 ของทุกเดือน 

ต้นเดือน เม.ย. 62
• แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
• เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

และกระแสรายวัน กับ
ธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)

มิ.ย. 62 - ก.พ. 63
• ตรวจสอบและรวบรวมหลักฐาน

ประกอบการซื้อขายลูกพันธุกุ้งขาวฯ 
เสนอ คกก.ระดับจังหวัด เพื่อเสนอ 
คกก.บริหารโครงการฯ พิจารณาอนุมัติ
เงินสมทบค่าลูกพันธุ์กุ้งฯ ทุกสัปดาห์

ทุกไตรมาส
จนกว่าจบโครงการฯ

• ประชุม คกก.ระดับจังหวัด เพื่อสรุป
และรายงานผลโครงการฯ เสนอ คกก.
บริหารโครงการฯ ทุกไตรมาส

ภายใน 1 วัน
หลังจากอนุมัติรายชื่อ

• แจ้งรายชื่อเกษตรกรทางจดหมาย
ลงทะเบียนผ่านทางสังกัดของเกษตรกร

รายละเอียดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และขั้นตอนการด าเนินโครงการฯ (ต่อ)
 สรุปขั้นตอนการด าเนินงานของส านกังานประมงจังหวัด



• รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
ประธานกรรมการ

• ปลัดจังหวัด
รองประธานกรรมการ

• ประมงจังหวัด
กรรมการและเลขานุการ

• ผู้อ้านวยการศูนย์ฯ/สถานีฯ
(ตามรายชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบในพื้นที่ โครงการฯ)

• หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

• เกษตรและสหกรณ์จังหวัด
• สหกรณ์จังหวัด
• พาณิชย์จังหวัด
• ผู้อ้านวยการส้านักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตรจังหวัด
• ผู้แทนคณะกรรมการประมงประจ้าจังหวัด

(กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้า)
• ผู้แทนเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งทะเล

กรรมการ

(ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด
 องค์ประกอบ



1. บริหารงาน ควบคุม และก ากับดูแลให้การด าเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาด
กุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ในจังหวัดเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ด าเนินโครงการฯ ที่คณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพ่ือ
การบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ก าหนด

2. พิจารณาและรับรองรายชื่อเกษตรกร/ผู้ประกอบการโรงเพาะฟักกุ้งทะเล/สถาบันเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน/
สมาคม/ชมรม/กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ที่สมัครและผ่านคุณสมบัติเบื้องต้นเข้าร่วมโครงการฯ 
เสนอคณะกรรมการบริหารโครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 เพ่ือขออนุมัติเข้าร่วมโครงการฯ และขออนุมัติค่าใช้จ่ายในการด าเนินโครงการฯ

3. รายงานผลการด าเนินการของจังหวัดทุกไตรมาส และสรุปผลเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ ให้คณะกรรมการบริหาร
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ทราบ

4. แต่งตั้งคณะท างานเพื่อด าเนินการตามที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร

(ร่าง) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด (ต่อ)
 อ านาจหน้าที่



• ถึงแม้ประเทศไทยจะมีมาตรการควบคุมโรคจากต่างประเทศโดยการตรวจกุ้งน าเข้าและสง่เสริม
ให้ฟาร์มภายในประเทศมีการจัดการฟาร์มที่ดีตามมาตรฐานจีเอพีหรอืซีโอซี แต่ก็ยังไม่เพียง
พอที่จะรับประกันได้ว่าจะไม่มีโรคเกิดขึ้นในกระบวนการเลี้ยงหรือจะไม่มีโรคอุบัติใหม่เข้ามา

• โรงเพาะพนัธุ์และอนุบาลถือเป็นกิจกรรมต้นน้ าที่หากมีการควบคมุคุณภาพทีด่ี ให้มีการผลิต
ลูกกุ้งคุณภาพและปลอดจากเชื้อก่อโรค จะสามารถลดความเสีย่งการแพร่กระจายเชือ้ที่มี
ประสิทธิภาพได้

• การเฝ้าระวังโรคกุ้งในโรงเพาะพนัธุ์และอนุบาล จึงมีความส าคัญที่ท าให้ได้ลูกพันธุ์กุ้งทีม่ีคุณภาพ
ดี มีความแข็งแรง ปลอดโรค ช่วยลดความเสี่ยงของการน าเชื้อก่อโรคจากลูกพันธุ์สูฟ่าร์มเลี้ยง 
สนับสนุนให้การเพาะเลี้ยงกุ้งเปน็ไปอย่างมีประสิทธิผลและยั่งยืน

โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ 
 หลักการและเหตุผล



• เพื่อประเมินสถานการณ์โรคกุ้งทะเลและ
กุ้งก้ามกรามในระดับโรงเพาะพนัธุ์และอนุบาล

• เพื่อศึกษาข้อมูลขัน้พื้นฐานด้าน Biosecurity 
ในโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเลและ
กุ้งก้ามกราม

• เพื่อลดจ านวนแหล่งแพร่กระจายเชือ้ก่อโรคใน
กุ้งทะเลและกุ้งก้ามกราม

ขั้นเตรียมการ

ขั้นด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล
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แผนการด าเนินงาน

โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ) 
 วัตถุประสงค์



ขั้นเตรียมการ

มีน
าค

ม 
25

62

โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ) 

จ านวนโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้งทะเล
จ านวนรวม 384 แห่ง แยกรายจังหวัด

 แผนการด าเนินงาน



จ านวนโรงเพาะพันธ์ุและอนุบาลกุ้งก้ามกราม
จ านวนรวม 44 แห่ง แยกรายจังหวัด

ขั้นเตรียมการ

มีน
าค

ม 
25

62

โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ) 
 แผนการด าเนินงาน (ต่อ)



ขั้นเตรียมการ

ขั้นด าเนินการ

ติดตามและประเมินผล
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โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ) 
 แผนการด าเนินงาน (ต่อ)

• ประชาสัมพันธ์โครงการ
26 มีนาคม 2562

• เข้าฟาร์ม เก็บตัวอย่างตรวจวินิจฉัยเชื้อก่อโรค 
• และตรวจสอบ Biosecurity ขั้นพื้นฐาน

1 เมษายน – 10 พฤษภาคม 2562



โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ) 
 เชื้อก่อโรคในกุ้งทะเลที่ก าหนดและวิธีการตรวจ

อาหารสด
นอเพลียส
ลูกกุ้งระยะ PL



โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ) 
 เชื้อก่อโรคในกุ้งก้ามกรามที่ก าหนดและวิธีการตรวจ

MrNV/XSV



• โรงเพาะพันธ์ุและอนุบาลกุ้งมีคุณภาพได้มาตรฐาน
• ได้ลูกกุ้งที่มีคุณภาพ อุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งยั่งยืน
• เกษตรกรเกิดความตระหนักในการจัดการฟาร์มตามหลัก Biosecurity
• ประเทศไทยสามารถผลิตกุ้งได้เพียงพอกับความต้องการของตลาดส่งออก 

Outcome

โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ) 

• ทราบสถานะโรคในโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้ง
• ทราบระดับ Biosecurity ในโรงเพาะพันธุ์และอนุบาลกุ้ง
• ลดจ านวนแหล่งแพร่กระจายเชื้อก่อโรค

Output



• กรมประมงวางแผนด าเนินการตรวจโรคในลูกกุ้งระยะ Post Larva ทุกรุ่นการผลิตของโรงเพาะฟัก
และอนุบาล และโรงอนุบาลกุ้งทะเล เพื่อป้องกันการน าโรคกุ้งเขา้สู่ระบบการเลี้ยงกุ้ง (ภายหลัง
กระบวนการ Cleaning โรคในโรงเพาะฟกัและอนุบาลลูกกุ้งทะเล)

• กรมประมงก าหนดตรวจโรคในลูกกุ้งระยะ Post Larva (PL) ตั้งแต่ PL 10 ก่อนการจ าหน่ายให้
เกษตรกรทุกรุ่นการผลิตของโรงเพาะฟักและอนุบาล และโรงอนุบาลกุ้งทะเลทกุโรงที่ผลิตกุ้งจ าหน่าย 

• เพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่าได้รับลูกกุ้งปลอดโรคก่อนน าไปเลี้ยง และจะเป็นการทดแทนระบบที่
เกษตรกรน าลูกกุ้งมาให้ตรวจเอง ซึ่งอาจเป็นลูกกุ้งที่มาจากแหลง่เดียวกัน ท าให้มีการท างานที่
ซ้ าซ้อนและตรวจได้ไม่ครอบคลุม

เชื้อก่อโรค 8 เชื้อ   WSSV, IHHNV, YHV, TSV, IMNV, SHIV, AHPND (VpAHPND), EHP 

โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ) 
 การตรวจโรคในลูกกุ้งระยะ Post Larva ทุกรุ่นการผลิตของโรงเพาะฟักและอนุบาล 

และโรงอนุบาลกุ้งทะเล



โรงเพาะฟัก

เข้าโครงการฯ สมัคร

สปจ. ในพ้ืนที่ โรงเพาะฟัก

เกษตรกรฯ • ท าข้อตกลง
การซื้อขาย

• ท าแผน
การผลิต
ลูกพันธุ์กุ้งฯ

ศูนย์ฯ ในพ้ืนที่

แจ้งแผนการผลิต
เพ่ือเข้าตรวจ
ลูกพันธุ์กุ้งก่อนขาย

กพส. กรมประมง

“โครงการเฝ้าระวังโรค
เพ่ือการผลิตลูกกุ้ง

คุณภาพ”

โรงเพาะฟัก

ผ่าน

ศูนย์ฯ ในพ้ืนที่

เข้าตรวจเช้ือก่อโรค

แจ้งผล
โรงเพาะฟัก

ผ่าน

ผ่าน เข้าตรวจเชื้อก่อโรค*

แจ้งผล
โรงเพาะฟัก

ไม่ผ่าน

ไม่สามารถขาย
ลูกพันธุ์กุ้งฯ

ในโครงการฯ ได้

สามารถขาย
ลูกพันธุ์กุ้งฯ

ในโครงการฯ ได้

ไม่ผ่าน

ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการฯ ได้

• โรงเพาะฟักฯ ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ ต้องผ่าน 
"การตรวจเชื้อก่อโรคตามโครงการเฝ้าระวังโรคเพ่ือผลิต
กุ้งคุณภาพ" ของกรมประมงแล้ว

• หากมีการตรวจพบโรคใดโรคหน่ึงในช่วงการด าเนินโครงการฯ 
กรมประมงจะด าเนินการถอดชื่อโรงเพาะฟักฯ ออกจากรายชื่อ
ที่เข้าร่วมโครงการฯ ที่ประกาศลงบน website กพช. และ
โรงเพาะฟักฯ ดังกล่าวจะไม่สามารถจ าหน่ายลูกกุ้งน้ันให้แก่
เกษตรกรท่ีเข้าร่วมในโครงการฯ 

*เข้าตรวจเชื้อก่อโรค 8 เช้ือ ได้แก่
WSSV, YHV, IHHNV, TSV, IMNV,
EHP. EMS และ SHIV

 การผลิตลูกกุ้งปลอดโรค
โครงการเฝ้าระวังโรคเพื่อการผลิตลูกกุ้งคุณภาพ (ต่อ) 



• ด าเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)
 บัญชีออมทรัพย์ (เพื่อใช้ในการรับโอนเงิน)
 บัญชีกระแสรายวัน (เพื่อใช้ในการจ่ายเงินตามโครงการ)

• ชื่อบัญชี “(ชื่อหน่วยงาน) กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการเพิ่มขีดความสามารถ
ด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพือ่การบริโภคภายในประเทศ ปี 2561”

• ผู้มีอ านาจในการสั่งจ่ายเงินจากบัญชี ประกอบด้วย 
1) หัวหน้าหน่วยงาน (ประมงจังหวัด/ผู้อ านวยการศูนย)์ 
2) หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป หรือเจ้าพนักงานการเงนิและบัญชี 
3) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ

• เงื่อนไขการสั่งจ่าย คือ ผู้มีอ านาจลงนามสัง่จ่ายเงินลงนามรว่มกัน 2 ท่าน
หนึ่งในนั้นต้องเปน็ “หัวหน้าหน่วยงาน”

การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ
 การเปิดบัญชีเงินฝาก



การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ (ต่อ)
 การเบิกจ่ายเงิน

• ให้ปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติของโครงการเพิม่ขีด
ความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพือ่การบริโภค
ภายในประเทศ ปี 2561 และระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง

• ให้จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายเงินของโครงการฯ เพื่อการ
ตรวจสอบรายงานการรับ - จ่ายเงินของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.)

• ใช้จ่ายเงินเพื่อโครงการฯ เท่านั้น จะโอนหรือน าไปใช้เพื่อโครงการอื่นมิได้
• ห้ามใช้เงินที่เป็นดอกผลอันเกิดขึ้นเนื่องจากการน าเงินของกองทุนมา

ด าเนินการโครงการฯ
• เบิกจ่ายเงินในการด าเนินโครงการฯ และบริหารโครงการฯ ของทางราชการ

ตามที่จ่ายจริง



การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ (ต่อ)
 การรับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

น าสมุดบัญชีเงินฝาก
ออมทรัพย์ไปปรับยอด
บันทึกรับดอกเบี้ยเงิน
ฝากธนาคาร ทุกต้น
เดือนมกราคม และต้น
เดือนกรกฎาคมจนกว่า
จะสิ้นสุดโครงการฯ

เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ หน่วยงาน
ที่ได้รับจัดสรรเงินจากกองทนุ
ปิดบัญชีเงินฝากธนาคารและ
ส่งเงินคงเหลือพรอ้มดอกผล
ทั้งหมดให้กองทุนรวมเพือ่
ช่วยเหลือเกษตรกรโดยผ่าน
กรมประมง (ส่วนกลาง)

ส่งดอกผลที่เกิดขึ้นจาก
การน าเงินของกองทุนไป
ด าเนินการคืนเขา้กองทนุ 
ทุกสิ้นปีงบประมาณ 
(เดือนกันยายน) โดยผ่าน
กรมประมง (ส่วนกลาง)



การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ (ต่อ)
 การจัดท ารายงานการเงิน

ให้ทุกหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติจัดสรรเงนิ จัดท ารายงาน และส่งรายงาน มายังกองวิจัยและ
พัฒนาการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าชายฝัง่ ภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไปทุกเดือน ตั้งแต่เดือนที่ได้รับ
โอนเงิน จนกว่าจะสิ้นสุดโครงการฯ โดยส่งหลักฐานดังนี้

(1) รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจ าเดือน (แบบฟอร์ม 18)
(2) แบบรายงานรายละเอียดการใช้เงนิ คชก. ประจ าเดือน (แบบฟอร์ม 19)
(3) ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายโครงการฯ (แบบฟอร์ม 20)
(4) ส าเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โครงการฯ แสดงยอดเงิน ณ วันสิ้นเดือน
(5) เอกสารหลักฐานการเบิกจ่าย เช่น บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย

บันทึกขอเบิกค่าใช้จ่ายใบส าคัญ ใบแจ้งหนี้



การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ (ต่อ)

• ผลตรวจโรค (แบบฟอร์ม 12)
• FMD
• ใบรับมอบฯ (แบบฟอร์ม 13)

ส านักงานประมงจังหวัด
รวบรวมหลักฐานเบิกจ่าย และจัดท ารายงานการซื้อขาย (แบบฟอร์ม 14)

คณะกรรมการก ากับดูแลโครงการฯ ระดับจังหวัด
พิจารณารับรองการซื้อขายลูกกุ้งพันธุ์กุ้ง (รายสัปดาห)์

คณะท างานด้านอ านวยการ (ส่วนกลาง)
พิจารณาอนุมัติเงินค่าสมทบลูกพันธุ์กุ้ง (รายสัปดาห)์

คณะท างานด้านการเงิน (ส่วนกลาง)
เบิกจ่ายเงินค่าสมทบลูกพันธุ์กุ้ง (รายสัปดาห์)

ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย สั่งจ่ายเช็ค

โรงเพาะฟักและอนุบาลฯ

 ขั้นตอนการเบิกจ่าย “ค่าสมทบลูกพันธุ์กุ้งขาวแวนนาไม”



การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ (ต่อ)

กรมประมง

คณะท างานด้านอ านวยการ (ส่วนกลาง)
พิจารณาอนุมัติเงินค่าชดเชยดอกเบี้ย (รายปี)

คณะท างานด้านการเงิน (ส่วนกลาง)
เบิกจ่ายเงินค่าชดเชยดอกเบี้ย (รายปี)

ธ.ก.ส.
ขอเบิกเงินชดเชยดอกเบี้ย (ใบแจ้งหนี้)

ผู้มีอ านาจลงนามสั่งจ่าย

ธ.ก.ส.

 ขั้นตอนการเบิกจ่าย “ค่าชดเชยดอกเบี้ยสินเชื่อ”



การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการฯ (ต่อ)
 ขั้นตอนการเบิกจ่าย “ค่าอบรม ค่าบริหารโครงการ และค่าตรวจโรคกุ้ง”

ผู้มีอ านาจอนุมัติเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน ตรวจสอบเอกสารและความถูกต้อง

ผู้มีอ านาจสั่งจ่ายเช็ค/โอนเงิน

ผู้ขอเบิกรวบรวมเอกสาร + จัดท าใบส าคัญ/ใบแจ้งหนี้
(ยืม – เบิก)

ผู้ขอเบิกรับเช็ค/เงินโอน

เจ้าหน้าที่การเงิน จัดท าทะเบียนคุมเบิกจ่าย

• ปจ./ผอ.กพช./ผอ.ศูนย์ฯ

• ส่วนภูมิภาค : ลงนาม 2 ใน 3 ราย (ต้องมีหัวหน้าหน่วยงาน)
• ส่วนกลาง : กลุ่ม ก. 1 ราย และกลุ่ม ข. 1 ราย


