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1. วัตถุประสงค

คูมือการปฏิบัตงิ าน
การจัดทําขอเสนอโครงการตางประเทศ

1.1 เพื่อใหสวนราชการมีการจัดทําคูมือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อยางเปนลายลักษณอักษร ที่แสดงถึง
รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานของกิ จ กรรม/กระบวนการต างๆของหน ว ยงาน และสรา งมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกรอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลที่ไดมาตรฐานเปนไปตามเปาหมาย
ไดผลผลิตหรือการบริการที่มีคุณภาพ และบรรลุขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ
1.2 เพื่อเปนหลักฐานแสดงวิธีการทํางานที่สามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม พัฒนาใหการ
ทํางานเปนมืออาชีพ และใชประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพรใหกับ
บุคลากรภายนอก หรือผูใชบริการ ใหสามารถเขาใจและใชประโยชนจากกระบวนการที่มีอยูเพื่อขอการรับบริการ
ที่ตรงกับความตองการ
1.3 เพื่อเปนแนวทางใหผูปฏิบัติงานในกระบวนการ การจัดทําขอเสนอโครงการตางประเทศ สามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองครบถวน

2. ขอบเขต
คู มื อ การปฏิ บั ติ ง านเล มนี้ ค ลอบคลุ ม ถึ งกระบวนการ การจั ดทํ า ความรูเ กี่ ย วกั บ การจั ด ทํา ข อเสนอ
โครงการตางประเทศ ดําเนินการตั้งแตขั้นตอน จัดทํารายละเอียดขอมูลโครงการ กรอกขอมูลลงแบบฟอรม
การขอรับความชวยเหลือจากแหลงทุน (JICA) เสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นชอบเสนอตอกรมความ
รวมมือระหวางประเทศ Thai International Cooperation Agency (TICA) กระทรวงการตางประเทศ และ
เสนอตอให JICA Headquarters (TOKYO) พิจารณาขอเสนอโดยผาน JICA Thailand Office คณะ JICA Mission
วิเคราะหและประเมินโครงการ กรมชลประทานและ JICA เห็นชอบ ตลอดจนลงนามรวมกันใน Minutes of
Meeting

3. คําจํากัดความ
ขอเสนอโครงการ (Proposal) หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อสรุปสาระสําคัญของโครงการโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อขอรับการสนับสนุนหรือขอรับความชวยเหลือทางดานงบประมาณหรืออัตรากําลังหรือดานอื่นๆ
ในการดําเนินโครงการ โดยมีการสรุปรายละเอียดเปนหัวขอตางๆ เชน ชื่อแผนงาน ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล
วัตถุประสงค เปาหมาย วิธีดําเนินการ ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ ผูรับผิดชอบโครงการ หนวยงานที่
เกี่ยวของ การประเมินผลโครงการ และ ผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับ เปนตน

4. หนาที่รับผิดชอบ
4.1 ผูอํานวยการสวนโครงการเงินกูและกิจการตางประเทศ มีหนาที่ กํากับ ดูแล การจัดทําคูมือการ
จัดทําขอเสนอโครงการตางประเทศ
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4.2 หัวหนาฝายบริหารโครงการตางประเทศ มีหนาที่ ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ การจัดทําคูมือการจัดทํา
ขอเสนอโครงการตางประเทศ
4.3 เจาหนาที่ฝายบริหารโครงการตางประเทศ มีหนาที่ ปฏิบัติงาน การจัดทําคูมือการจัดทําขอเสนอ
โครงการตางประเทศ
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สรุปกระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการตางประเทศ
กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการตางประเทศ (ภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวาง ไทย-JICA)ประกอบดวย
ขั้นตอนตอไปนี้
1. ศึกษา หาขอมูล และจัดทํารายละเอียดขอมูลโครงการที่จะขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
2. ประชุมสํานักตางๆและหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณารายละเอียดเนื้อหาของแบบฟอรมการขอรับความ
ชวยเหลือจากแหลงทุน (JICA)
3. กรอกขอมูลโครงการ ลงแบบฟอรมการขอรับความชวยเหลือจากแหลงทุน (JICA) ใหครบถวน
4. นําขอเสนอโครงการเสนอกรมเห็นชอบ
5. นําขอเสนอโครงการเสนอกระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นชอบ
6. กระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นชอบเสนอตอไปยังกรมความรวมมือระหวางประเทศ Thai International
Cooperation Agency (TICA) กระทรวงการตางประเทศ
7. กรมความรวมมือระหวางประเทศเสนอตอให JICA Headquarters (TOKYO) พิจารณาขอเสนอโดยผาน JICA
Thailand Office
8. JICA Headquarters (TOKYO) พิจารณาเบื้องตนแลวเห็นชอบจะสงคณะ JICA Mission มาเพื่อวิเคราะหและ
ประเมินโครงการ โดยจัดทํา Approval รายงานประเมินความเปนไปไดของโครงการ (Appraisal Report)
ซึ่งถาเห็นวาโครงการเปนไปไดก็จะจัดทําราง Minutes of Meeting
9. กรมชลประทานและ JICA เห็นชอบราง Minutes of Meeting
10. กรมชลประทานและ JICA ลงนามรวมกันใน Minutes of Meeting
หมายเหตุ
ลักษณะโครงการที่ดีในการจัดทําขอเสนอโครงการ
1. สามารถแกปญหาองคกรและหนวยงานได
2. มีประสิทธิภาพและกอใหเกิดผลตอบแทนคุมคา
3. รายลเอียดของโครงการตองสอดคลองและสัมพันธกัน
4. วัตถุประสงค/เปาหมายตองชัดเจนและมีความเปนไปไดสูง
5. สามารถสนองความตองการขององคกรและหนวยงานไดเปนอยางดี
6. สามารถนําไปปฏิบัติไดสอดคลองกับแผนงาน
7. กําหนดขึ้นจากขอมูลทีมีความจริงและไดรับการวิเคราะหอยางรอบครอบ
8. ตองไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากรหรือคาใชจายอยางเหมาะสม
9. ตองมีระยะเวลาดําเนินโครงการชัดเจน
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โดยทั่วไปเอกสารขอเสนอโครงการ (Proposal) ที่เสนอตอแหลงเงินทุน มีหัวขอและเนื้อหาหลักเปนไป
ตามที่แหลงทุนกําหนด แตโดยทั่วไปมีหัวขอและเนื้อหาหลัก ดังนี้
1. ชื่อโครงการ ใหระบุชื่อโครงการตามความเหมาะสม มีความหมายชัดเจน หรือเรียกเหมือนเดิมทุกครั้ง
จนกวาโครงการจะแลวเสร็จ
2. ผูรับผิดชอบโครงการ ต องระบุ ผู ที่ทําโครงการหรือ หนว ยงานใดเปน ผูรับ ผิดชอบในการเสนอและ
ดําเนินงานตามโครงการ ทั้งนี้เพื่อสะดวกแกการประสานงานและการตรวจสอบ
3. หลักการและเหตุผล ชี้แจงถึงปญหาความจําเปนที่เกิดขึ้น ที่จะตองการดําเนินการ เพื่อแกไขปญหานั้น
4. วัตถุประสงค ระบุถึงเจตจํานงในการดําเนินงานของโครงการ โดยแสดงใหเห็นถึงผลที่ตองการจะระบุ
ไวอยางกวางๆ มีลักษณะเปนนามธรรมแตชัดเจนไมคลุมเครือ โครงการหนึ่งมีวัตถุประสงคมากกวาหนึ่งก็ได
5. เปาหมาย เปนการบอกถึงความตองการหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ระบุในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ
เวลา และพื้นที่ในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและกิจกรรมของโครงการ
6. วิธีดําเนินการ แสดงขั้นตอน ภาระกิจที่จะตองทําใหการดําเนินงานตามโครงการและระยะเวลาในการ
ปฏิบัติแตละขั้นตอน เพื่อเปนแนวทางในการพิจารณาความเปนไปไดของโครงการ
7. ระยะเวลาดําเนินการ เปนการระบุระยะเวลาตั้งแต เริ่มตนโครงการจนกระทั้งเสร็จสิ้นโครงการ โดย
ระบุเวลาที่ใช เริ่มตั้งแต วันที่ เดือน ป และสิ้นสุด
8. สถานที่ดําเนินการ เปนการระบุสถานที่ บริเวณ พื้นที่ อาคารที่ใชจัดกิจกรรมตามโครงการ
9. งบประมาณ จํานวนเงิน จํานวนวัสดุครุภัณฑ หรือจํานวนบุคลากรและปจจัยอื่นๆที่จําเปนตอการ
ดําเนินงานสําหรับงบประมาณ ควรระบุใหชัดเจนวา มีคาใชจายอะไรบาง เปนขอๆ
10. การประเมิน ผลโครงการ เป นนการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ ซึ่งตองระบุวิ ธีการ
ประเมินผลใหชัดเจนวา จะประเมินโดยวิธีใด อาจเขียนเปนขอๆ หรือเขียนรวมๆก็ได เชน จากการสังเกตจากการ
ตอบแบบสอบถาม (ควรระบุวาโครงการเปนนผูประเมิน)
11. ผลที่คาดวาจะไดรับ เปนการกลาวถถึงประโยชนที่พึงจะไดรับความสําเร็จของโครงการ เปนการ
คาดคะเนผลที่จะไดรับเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติโครงการ ซึ่งผลที่ไดรับตองเปนไปในทางที่ดี

4

Work Flow กระบวนการจัดทําขอเสนอโครงการตางประเทศ
(ภายใตความรวมมือทางวิชาการระหวาง ไทย-JICA)
เวลา

ลําดับ
1
2

สํานัก/
หนวยงาน
เจาของ
โครงการที่
เกี่ยวของ

ฝายความ
รวมมือ
ตางประเทศ

ฝายบริหารโครงการตางประเทศ
จัดทําขอเสนอโครงการและกรอกแบบฟอรม
(Proposal & Application Form)

3

No

กรม/กระทรวงเกษตรและสหกรณ
พิจารณา

ปรับปรุง
และแกไข

30 วัน
30 วัน

15 วัน

Yes

4

กรมความรวมมือระหวางประเทศ (กระทรวงการตางประเทศ)

5

JICA Thailand Office

6

JICA Headquarters (TOKYO)
พิจารณา
Yes

7

9
10

15 วัน

No

ยุติโครงการ

15 วัน

JICA Mission ประเมินผลโครงการ

30 วัน

กรมชลประทาน

8

7 วัน

JICA เห็นชอบโครงการ

30 วัน
15 วัน

RID และ JICA ลงนามใน
Minute of Meeting
รวมเวลาทั้งหมด 194 วัน
5

7 วัน

5. Work Flow

ชื่อกระบวนการ: การจัดทําขอเสนอโครงการตางปะระเทศ (ภายใตโครงการความรวมมือระหวาง ไทย-JICA )
ขอกําหนดสําคัญของกระบวนการ ฝายบริหารโครงการตางประเทศสามารถจัดทําขอเสนอโครงการตางปะระเทศไดถูกตองครบถวน และทันตามกรอบเวลา
ที่กําหนด
ตัวชี้วัดผลลัพธกระบวนการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน : รอยละของการจัดทําขอเสนอโครงการตางปะระเทศ เปนไปตามแผนและ เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
ผังกระบวนการ

ที่
1

ฝายบริหารโครงการตางประเทศ

สํานัก/
หนวยงาน
เจาของ
โครงการที่
เกี่ยวของ

รายละเอียดงาน
ระยะ
เวลา
30 ศึกษาและประสานงานกับหนวยงาน
วัน ทีเ่ กี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม
ในการจัดทําขอเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ

ฝายความ
รวมมือ
ตางประเทศ

6

มาตรฐาน/
คุณภาพงาน

เอกสารที่เกี่ยวของ

ผูปฏิบัติงานและ
ขอมูลและสถานะ
หนวยงานที่
ความพรอมของ
เกี่ยวของ ทราบ
โครงการ
ขอมูลทั่วไปของ
โครงการ เงื่อนไข
ตางๆ ประเภทและ
แบบฟอรมการขอรับ
ความชวยเหลือ จาก
ตางประเทศ

ผูรับผิดชอบ
ผูอํานวยการ
สวนโครงการ
เงินกูและกิจการ
ตางประเทศ
และ เจาหนาที่
ฝายบริหาร
โครงการ
ตางประเทศ

ที่

ผังกระบวนการ

2
จัดทําขอเสนอโครงการและกรอกแบบฟอรม
(Proposal & Application Form)

3
เสนอกรม/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณพิจารณา

No

ปรับปรุง
และ
แกไข

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

ขอเสนอโครงการตาม
แบบฟอรมที่แหลงทุน
กําหนดถูกตองและ
ครบถวน

1.แบบฟอรม
ขอเสนอ
โครงการที่
ขอรับความ
ชวยเหลือจาก
ตางประเทศ

1.ฝาย
บริหาร
โครงการ
ตางประเทศ
2.หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

15 วัน นําขอเสนอโครงการขอรับ
ความชวยเหลือจาก
ตางประเทศเสนอกรมและ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เห็นชอบ

ขอเสนอโครงการตาม
แบบฟอรมที่แหลงทุน
กําหนดถูกตอง ครบถวน
และกรม/กระทรวง
เกษตรและสหกรณ
เห็นชอบ

ขอเสนอ
โครงการที่
ขอรับความ
ชวยเหลือจาก
ตางประเทศ

1.ฝาย
บริหาร
โครงการ
ตางประเทศ
2.หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โครงการ

7 วัน กระทรวงกระเกษตรและ
สหกรณเห็นชอบเสนอตอไปยัง
กรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ (กระทรวงการ
ตางประเทศ)

ขอเสนอโครงการตาม
แบบฟอรมที่แหลงทุน
กําหนดถูกตอง ครบถวน
และกรมความรวมมือ
ระหวางประเทศ
(กระทรวงการ
ตางประเทศ) เห็นชอบ

ขอเสนอ
ฝายบริหาร
โครงการที่
โครงการ
ขอรับความ ตางประเทศ
ชวยเหลือจาก
ตางประเทศ

รายละเอียดงาน
ระยะ
เวลา
30 วัน จัดทําขอเสนอโครงการเพื่อ
ขอรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ ตามแบบฟอรม
จากแหลงทุนที่กําหนด

Yes

4
กรมความรวมมือระหวางประเทศ
(กระทรวงการตางประเทศ)

7

มาตรฐาน/
คุณภาพงาน

ที่

ผังกระบวนการ

5
JICA Thailand Office
6

JICA Headquarters (TOKYO)
พิจารณา
Yes

No

ยุติ
โครงการ

รายละเอียดงาน
ระยะ
เวลา
15 วัน กรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ (กระทรวงการ
ตางประเทศ) เห็นชอบ
ขอเสนอโครงการเสนอตอไป
ยัง JICA Thailand Office
15 วัน JICA Thailand Office
ตรวจสอบความครบถวนของ
เนื้อหาในขอเสนอโครงการ
และความถูกตองของ
แบบฟอรมใหตรงกับประเภท
การขอรับความชวยเหลือ เชน
การขอรับความชวยเหลือทาง
วิชาการ ความชวยเหลือแบบ
ใหเปลา (Grant Aid)
ความชวยเหลือดานการศึกษา
ความเหมาะสม
(Development Survey)
ความชวยเหลือดานการให
ผูเชี่ยวชาญหรือทุนเพียงอยาง
เดียว (One short Deal) เปน
ตน หากถูกตองเสนอตอไปยัง
JICA Headquarters
(TOKYO) พิจารณา
8

มาตรฐาน/
คุณภาพงาน

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

ขอเสนอโครงการตาม
แบบฟอรมที่แหลงทุน
กําหนด ถูกตอง ครบถวน
และ JICA Thailand
Office เห็นชอบ
ขอเสนอโครงการตาม
แบบฟอรมที่แหลงทุน
กําหนด ถูกตองและ
ครบถวน JICA
Headquarters (TOKYO)
เห็นชอบ

ขอเสนอ
โครงการที่
ขอรับความ
ชวยเหลือจาก
ตางประเทศ
ขอเสนอ
โครงการที่
ขอรับความ
ชวยเหลือจาก
ตางประเทศ

ฝายบริหาร
โครงการ
ตางประเทศ
ฝายบริหาร
โครงการ
ตางประเทศ

ที่

ผังกระบวนการ

7
JICA Mission
ประเมินผลโครงการ

8
กรมชลประทาน

9
JICA เห็นชอบ
โครงการ
10
RID และ JICA ลงนามใน
Minutes of Meeting

ระยะ
เวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน/
คุณภาพงาน

เอกสารที่
เกี่ยวของ

ผูรับผิดชอบ

30 วัน JICA Headquarters
(TOKYO) พิจารณาเบื้องตน
แลวเห็นชอบจะสงเจาหนาที่
(JICA Mission) เพื่อมา
วิเคราะหและประเมินผล
โครงการ

รายงานผลการวิเคราะห
และประเมินผลโครงการ
ถูกตอง ครบถวน

ขอมูลและ
เนื้อหาตางๆ
ในการ
วิเคราะหและ
ประเมินผล
โครงการ

30 วัน 1. กรมชลประทานเตรียม
ความพรอม รายละเอียด
ขอมูลโครงการเพิ่มเติมและ
พื้นที่โครงการ เพื่อประกอบ
ในการประเมินผลโครงการ
ของเจาหนาที่
2. กรมรับทราบผลการ
ประเมินโครงการ
15 วัน JICA เห็นชอบใหความ
ชวยเหลือโครงการที่กรม
ชลประทานเสนอ

รายงานผลการวิเคราะห
และประเมินผลโครงการ
ถูกตอง ครบถวน

รายงานผล
การวิเคราะห
และ
ประเมินผล
โครงการ

1.ฝาย
บริหาร
โครงการ
ตางประเทศ
2.หนวยงาน
ที่รับผิดชอบ
โครงการ
ฝายบริหาร
โครงการ
ตางประเทศ

โครงการของ
กรมชลประทานไดรับ
ความชวยเหลือจากแหลง
ทุน

ราง Minutes ฝายบริหาร
of Meeting โครงการ
ตางประเทศ

Minutes of Meeting
ถูกตอง ครบถวน

Minutes of
Meeting

7 วัน JICA และกรมชลประทาน
เห็นชอบรวมกัน ลงนาม
รวมกันใน Minutes of

ผูบริหารกรม
และผูแทน
จาก JICA

Meeting
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รายละเอียดงาน
1. ศึกษาและประสานงานกับหนวยงานที่
เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดทํา
ขอเสนอโครงการความชวยเหลือจากตางประเทศ

2.จัดทําขอเสนอโครงการขอรับความชวยเหลือ
จากตางประเทศ ตามแบบฟอรมจากแหลงทุนที่
กําหนด

ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช
1. ศึกษา พิจารณาโครงการที่มีความจําเปนที่ หลักเกณฑและ
จะขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศตาม เงื่อนไขการขอรับ
นโยบายของกรมหรือนโยบายของประเทศ
ความชวยเหลือจาก
2. ศึกษาเงื่อนไขตางๆในการขอรับความ
แหลงทุน
ชวยเหลือจากตางประเทศ
ตางประเทศ
3. ศึกษาประเภทของการขอรับความ
ชวยเหลือ
4. ศึกษาแบบฟอรมขอเสนอโครงการเพื่อให
ถูกประเภทการขอรับความชวยเหลือ
5. คนควาหาขอมูล ประสาน และรวบรวม
ขอมูลโครงการจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
6. จัดทําขอมูลรายละเอียดโครงการเพื่อ
ประกอบการจัดทําขอเสนอโครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1.ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเนื้อหาของแบบฟอรมการขอรับ
ความชวยเหลือจากแหลงทุน (JICA)
2. กรอกขอมูลโครงการ ลงแบบฟอรมการ
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ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน

ฝายบริหาร
โครงการ
ตางประเทศ

ตองศึกษาและทํา
ความเขาใจ
หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการขอรับ
ความชวยเหลือ
จากแหลงทุน
ตางประเทศ

หลักเกณฑและ
ฝายบริหาร
โครงการ
เงื่อนไขการขอรับ
ความชวยเหลือจาก ตางประเทศ
แหลงทุนตางประเทศ

1. สามารถกรอก
แบบฟอรมการ
ขอรับความ
ชวยเหลือไดถูก
ประเภท

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ขอรับความชวยเหลือจากแหลงทุน (JICA) ให
ครบถวน (ฉบับภาษาไทย)
3. ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
รางขอเสนอโครงการ
4. จัดแปลเอกสารขอเสนอโครงการเปน
ภาษาอังกฤษ
5. ตรวจสอบความถูกตองและครบถวน
6. จัดสงรางขอเสนอโครงการฉบับสมบูรณ
ใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อทราบ

3. นําขอเสนอโครงการขอรับความชวยเหลือจาก
ตางประเทศเสนอกรมและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเห็นชอบ

4. กระทรวงกระเกษตรและสหกรณเห็นชอบ
เสนอตอไปยังกรมความรวมมือระหวางประเทศ
(กระทรวงการตางประเทศ)

1. ทําบันทึกเสนอกรมเพื่อขอความเห็นชอบ
ในการขอรับความชวยเหลือจากตางประเทศ
2. เสนอขอเสนอโครงการเพื่อใหกรม
เห็นชอบ
3. เมื่อกรมเห็นชอบแลวเสนอตอไปยัง
กระทรวงกระเกษตรและสหกรณเห็นชอบ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเห็นชอบเสนอ
ตอไปยังกรมความรวมมือระหวางประเทศ
(กระทรวงการตางประเทศ)
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ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช

1. บันทึกเสนอกรม
เพื่อขอความ
เห็นชอบ
2.เสนอขอเสนอ
โครงการ

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน
2. เนื้อหาใน
ขอเสนอโครงการ
ถูกตอง ครบถวน

ฝายบริหาร
โครงการ
ตางประเทศ

1. บันทึกเสนอ
ฝายบริหาร
กระทรวงเกษตรฯขอ โครงการ
ความเห็นชอบ
ตางประเทศ
2 .เสนอขอเสนอ
โครงการ

สามารถชี้แจง
เหตุผลความ
จําเปนการขอรับ
ความชวยเหลือ
ใหผูบริหารกรม
ทราบได
สามารถชี้แจง
เหตุผลความ
จําเปนการขอรับ
ความชวยเหลือให
กระทรวงเกษตรฯ
ทราบได

รายละเอียดงาน
5. กรมความรวมมือระหวางประเทศ (กระทรวง
การตางประเทศ) เห็นชอบขอเสนอโครงการเสนอ
ตอไปยัง JICA Thailand Office

6. JICA Thailand Office ตรวจสอบความ
ครบถวนของเนื้อหาในขอเสนอโครงการ พรอมทั้ง
ความถูกตองของแบบฟอรมใหตรงกับประเภทการ
ขอรับความชวยเหลือ เชนการขอรับความ
ชวยเหลือทางวิชาการ (Technical Assistant)
ความชวยเหลือแบบใหเปลา (Grant Aid)
ความชวยเหลือดานการศึกษาความเหมาะสม
(Development Survey) ความชวยเหลือในดาน
การใหผูเชี่ยวชาญหรือทุนเพียงอยางเดียว (One
short Deal) เปนตน หากถูกตองเสนอตอไปยัง
JICA Headquarters (TOKYO)

ผูรับผิดชอบ
ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช
กรมความรวมมือระหวางประเทศ (กระทรวง 1. บันทึกเสนอกรม ฝายบริหาร
การตางประเทศ) พิจารณาและตรวจสอบ
ความรวมมือระหวาง โครงการ
ตางประเทศ
แลวเสนอตอไปยัง JICA Thailand Office
ประเทศ
2. เสนอขอเสนอ
โครงการ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. JICA Thailand Office ตรวจสอบความ
ครบถวนของเนื้อหาในขอเสนอโครงการ
พรอมทั้งความถูกตองของแบบฟอรมใหตรง
กับประเภทการขอรับความชวยเหลือ เชน
- ความชวยเหลือแบบใหเปลา (Grant Aid)
จะให ค วามช ว ยเหลื อ ในการก อ สร า ง ซื้ อ
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณตางๆ
- ความชวยเหลือดานวิชาการ (Technical
Assistant) จะใหความชวยเหลือในรูปของ
ผู เ ชี่ ย วชาญมาสอนการใช วั ส ดุ อุ ป กรณ
จัดการฝกอบรมให ซึ่งจะเปนในรูปทางดาน
วิชาการ
- ความช ว ยเหลื อ ด า นการศึ ก ษาความ
เหมาะสม (Development Survey) จะให
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1. หลักเกณฑและ ฝายบริหาร
โครงการ
เงื่อนไขการขอรับ
ความชวยเหลือจาก ตางประเทศ
แหลงทุนตางประเทศ
2. เสนอขอเสนอ
โครงการ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน
สามารถชี้แจง
เหตุผลความ
จําเปนการขอรับ
ความชวยเหลือ
ใหกระทรวงการ
ตางประเทศ
ทราบได
เนื้อหาในขอเสนอ
โครงการถูกตอง
ครบถวน

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ความช ว ยเหลื อ โดยการจ า งที่ ป รึ ก ษาให ม า
ดําเนินการจัดทําผลการศึกษาให เชน ศึกษา
ความเหมาะสมเบื้องตน และการศึกษาความ
เปนไปไดเพื่อประเมินผลในเรื่องตางๆ
- ความชวยเหลือในดานการใหผูเชี่ยวชาญ
หรือทุนเพียงอยางเดียว (One short Deal)
โดยการสงผูเชี่ยวชาญมาใหตรวจสอบ หรือให
ทุนไปดูงานอยางเดียว
- ความชวยเหลือเงินทุนใหเปลา (Capital
Grant Aid) เปนการใหความชวยเหลือเปน
เงินทุนมาจํานวนหนึ่งเพื่อดําเนินการกอสราง
เอง
2. หากมีขอสงสัย หรือปรับแกไข JICA
Thailand Office จะประสานแจงมายัง
เจาหนาที่กรมชลประทานเพื่อทําการแกไข
และปรับเพิ่มเติม
3. หาก JICA Thailand Office เห็นชอบก็
เสนอตอไปยัง JICA Headquarters
(TOKYO) เพื่อพิจารณา
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ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช

ผูรับผิดชอบ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน

รายละเอียดงาน
7. JICA Headquarters (TOKYO) พิจารณา
เนื้อหาขอเสนอโครงการเบื้องตนแลวเห็นชอบจะ
สงเจาหนาที่ (JICA Mission) เพื่อมาวิเคราะหและ
ประเมินผลโครงการ

8. กรมสนับสนุนขอมูลและรับทราบผลการ
ประเมินโครงการ

9. JICA เห็นชอบใหความชวยเหลือโครงการที่
กรมชลประทานเสนอ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
JICA Headquarters (TOKYO) พิจารณา
เบื้องตนแลวเห็นชอบจะสงเจาหนาที่ (JICA
Mission) เพื่อมาวิเคราะหและประเมินผล
โครงการ โดยจัดทํารายงานประเมินความ
เปนไปไดของโครงการ (Appraisal Report)
เสนอกรมชลประทานเพื่อทราบ
1. กรมชลประทานเตรียมความพรอม
รายละเอียดขอมูลโครงการเพิ่มเติมและพื้นที่
โครงการ เพื่อประกอบในการประเมินผลของ
เจาหนาที่ (JICA Mission)
2. กรมรับทราบผลการประเมินโครงการ
1. คณะประเมินจาก JICA เสนอรายงาน
ประเมินความเปนไปไดของโครงการ
(Appraisal Report) ให JICA เห็นชอบ
2. JICA จัดทําราง Minutes of Meeting
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ระเบียบ เอกสาร
ผูรับผิดชอบ
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช
1. หลักเกณฑและ ฝายบริหาร
โครงการ
เงื่อนไขการขอรับ
ความชวยเหลือจาก ตางประเทศ
แหลงทุนตางประเทศ
2. เสนอขอเสนอ
โครงการ
1. หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการขอรับ
ความชวยเหลือจาก
แหลงทุนตางประเทศ
2. ขอมูลรายละเอียด
โครงการ
1. หลักเกณฑและ
เงื่อนไขการขอรับ
ความชวยเหลือจาก
แหลงทุนตางประเทศ
2. ขอมูลรายละเอียด
โครงการ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน
ตองมีเหตุผล
ความจําเปน
เพียงพอ ที่เสนอ
โครงการขอรับ
ความชวยเหลือ

ฝายบริหาร
โครงการ
ตางประเทศ

สนับสนุนขอมูล
โครงการใหคณะ
ประเมินจาก JICA
ไดครบถวนและ
ทันเวลา

ฝายบริหาร
โครงการ
ตางประเทศ

สามารถชี้แจง
ขอมูลตางๆของ
โครงการได
ถูกตอง ครบถวน

รายละเอียดงาน
10. JICA และกรมชลประทานเห็นชอบรวมกัน
ลงนามรวมกันใน Minutes of Meeting

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

ระเบียบ เอกสาร
บันทึก แนวทาง
แบบฟอรมที่ใช
1. เสนอราง Minutes of Meeting ใหกรม บันทึกขอตกลงรวม
พิจารณา
(Minutes of
2. กรมตรวจสอบราง Minutes of Meeting Meeting)
หากมีแกไขเสนอ JICA พิจารณาปรับแกหรือ
เพิ่มเติม
3. หากกรมและ JICA เห็นชอบรวมกันลง
นามใน Minutes of Meeting
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ผูรับผิดชอบ
ฝายบริหาร
โครงการ
ตางประเทศ

เงื่อนไขการ
ปฏิบัติงาน
ตรวจสอบบันทึก
ขอตกลงรวม
(Minutes of
Meeting) ให
ถูกตองกอน
ลงนาม

7. ระบบติดตามประเมินผล
กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

1. ศึกษาและประสานงานกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียม
ความพรอมในการจัดทําขอเสนอ
โครงการความชวยเหลือจาก
ตางประเทศ

ผูปฏิบัติงานและหนวยงานที่
เกี่ยวของ ทราบขอมูลทั่วไปของ
โครงการ เงื่อนไขตางๆ ประเภท
และแบบฟอรมการขอรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ

2.จัดทําขอเสนอโครงการขอรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศ ตาม
แบบฟอรมจากแหลงทุนที่กําหนด

ขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมที่
แหลงทุนกําหนด ถูกตองและ
ครบถวน

3. นําขอเสนอโครงการขอรับความ
ชวยเหลือจากตางประเทศเสนอกรม
และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เห็นชอบ

ขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมที่
แหลงทุนกําหนดถูกตอง ครบถวน
และ กรม/กระทรวงเกษตรและ
สหกรณเห็นชอบ

4. กระทรวงกระเกษตรและสหกรณ
เห็นชอบเสนอตอไปยังกรมความ
รวมมือระหวางประเทศ (กระทรวง
การตางประเทศ)

ขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมที่
แหลงทุนกําหนดถูกตอง ครบถวน
และกรมความรวมมือระหวาง
ประเทศ (กระทรวงการ
ตางประเทศ) เห็นชอบ

วิธีการติดตามประเมินผล

ผูติดตามประเมินผล

ขอเสนอแนะ

ระเบียบตางๆหาก
มีขอสงสัยสามารถ
สอบถามเจาหนาที่
จาก JICA
Thailand Office
กรุงเทพฯ
ติดตาม และตรวจสอบขอมูลตางๆ 1.ฝายบริหารโครงการ ประชุมหนวยงานที่
ใหถูกตอง เพื่อรวบรวมและจัดทํา ตางประเทศ
เกี่ยวของเพื่อจัดทํา
ขอเสนอโครงการและสงให
2.หนวยงานรับผิดชอบ จัดทําขอเสนอ
หนวยงานที่เกี่ยวของไดครบถวน โครงการ
โครงการ
ประสาน ติดตาม และสนับสนุน
ฝายบริหารโครงการ เตรียมความพรอม
ดานขอมูลตางๆ
ขอมูลตางๆเพิ่มเติมตามที่กรมและ ตางประเทศ
เพื่อใหกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ
เกษตรฯทันกับเวลา
รองขอ พรอมจัดสงไดทันที
ที่กําหนด
ประสาน ติดตาม และสนับสนุน
ฝายบริหารโครงการ เตรียมความพรอม
ขอมูลตางๆเพิ่มเติมตามที่กรม
ตางประเทศ
ดานขอมูลตางๆ
ความรวมมือระหวางประเทศ
เพื่อใหกระทรวง
(กระทรวงการตางประเทศ)
การตางประเทศทัน
รองขอ พรอมจัดสงไดทันที
กับเวลาที่กําหนด
ตองศึกษาระเบียบตางๆจากแหลง
ทุนตางประเทศ เพื่อใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขตางๆ
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1.ผูอํานวยการสวน
โครงการเงินกูและ
กิจการตางประเทศ
2.ฝายบริหารโครงการ
ตางประเทศ

กระบวนการ

มาตรฐาน/คุณภาพงาน

5. กรมความรวมมือระหวางประเทศ
(กระทรวงการตางประเทศ) เห็นชอบ
ขอเสนอโครงการเสนอตอไปยัง JICA
Thailand Office

ขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมที่
แหลงทุนกําหนดถูกตองครบถวน
และ JICA Thailand Office
เห็นชอบ

6. JICA Thailand Office ตรวจสอบ
ความครบถวนของเนื้อหาในขอเสนอ
โครงการ พรอมทั้งความถูกตองของ
แบบฟอรมใหตรงกับประเภทการ
ขอรับความชวยเหลือ เชนการขอรับ
ความชวยเหลือทางวิชาการ
(Technical Assistant) ความ
ชวยเหลือแบบใหเปลา (Grant Aid)
ความชวยเหลือดานการศึกษาความ
เหมาะสม (Development Survey)
ความชวยเหลือในดานการให
ผูเชี่ยวชาญหรือทุนเพียงอยางเดียว
(One short Deal) เปนตน หาก
ถูกตองเสนอตอไปยัง JICA
Headquarters (TOKYO)

ขอเสนอโครงการตามแบบฟอรมที่
แหลงทุนกําหนดถูกตอง ครบถวน
และ JICA Headquarters
(TOKYO) เห็นชอบ

ผูติดตามประเมินผล

ขอเสนอแนะ

ประสาน ติดตาม และสนับสนุน
ขอมูลตางๆเพิ่มเติมตามที่ JICA
Thailand Office รองขอ พรอม
จัดสงไดทันที

.ฝายบริหารโครงการ
ตางประเทศ

ประสาน ติดตาม และสนับสนุน
ขอมูลตางๆเพิ่มเติมตามที่ JICA
Headquarters (TOKYO) รองขอ
พรอมจัดสงไดทันที

ฝายบริหารโครงการ
ตางประเทศ

เตรียมความพรอม
ดานขอมูลตางๆ
เพื่อให JICA
Thailand Office
ทันกับเวลาที่
กําหนด
เตรียมความพรอม
ดานขอมูลตางๆ
เพื่อให JICA
Headquarters
(TOKYO)
ทันกับเวลาที่
กําหนด

วิธีการติดตามประเมินผล
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กระบวนการ
7 JICA Headquarters (TOKYO)
พิจารณาเนื้อหาขอเสนอโครงการ
เบื้องตนแลวเห็นชอบจะสงเจาหนาที่
(JICA Mission) เพื่อมาวิเคราะหและ
ประเมินผลโครงการ
8. กรมสนับสนุนขอมูลและรับทราบ
ผลการประเมินโครงการ

9. JICA เห็นชอบใหความชวยเหลือ
โครงการที่กรมชลประทานเสนอ

10. JICA และกรมชลประทาน
เห็นชอบรวมกัน ลงนามรวมกันใน
Minutes of Meeting

มาตรฐาน/คุณภาพงาน
รายงานผลการวิเคราะหและ
ประเมินผลโครงการถูกตอง
ครบถวน

วิธีการติดตามประเมินผล
ติดตามและเขารวมเก็บขอมูล
โครงการกับคณะ JICA Mission
เพื่อมาวิเคราะหและประเมินผล
โครงการ

ผูติดตามประเมินผล
.ฝายบริหารโครงการ
ตางประเทศ

ขอเสนอแนะ

เตรียมความพรอม
ดานขอมูลตางๆ
เพื่อใหกับคณะ
JICA Mission ทัน
กับเวลาที่กําหนด
สนับสนุนขอมูลตางๆเพิ่มเติม
1.ฝายบริหารโครงการ เตรียมความพรอม
รายงานผลการวิเคราะหและ
ตามที่ JICA รองขอ พรอมจัดสงได ตางประเทศ
ดานขอมูลตางๆ
ประเมินผลโครงการถูกตอง
ทันทีเพื่อทํารายงานประเมินผล
2.หนวยงานรับผิดชอบ เพื่อใหกับคณะ
ครบถวน
โครงการ
โครงการ
JICA Mission ทัน
กับเวลาที่กําหนด
โครงการของกรมชลประทานไดรับ ประสานและติดตามการอนุมัติให ฝายบริหารโครงการ ใหนักกฎหมายและ
โครงการจาก JICA เปนระยะๆ
นักวิเทศสัมพันธ
ตางประเทศ
ความชวยเหลือจากแหลงทุน
เพื่อทราบถึงปญหา และอุปสรรค
ตรวจสอบราง
Minutes of
Meeting
เมื่อลงนามใน Minutes of
ฝายบริหารโครงการ
เมื่อลงนาม
Minutes of Meeting ถูกตอง
Meeting แลว เตรียมการดาน
Minutes of
ตางประเทศ
ครบถวน
บุคลากร และจัดทําแผนงานตางๆ
Meeting รวมกัน
เพื่อดําเนินโครงการ
แลวควรเรง
ดําเนินการตามแผน
เพื่อใหทันกับเวลาที่
กําหนด
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8. เอกสารอางอิง
สามารถคนควาหาขอมูลตางๆ เชน กฎ ระเบียบ เงื่อนไข หลักเกณฑการขอรับความชวยเหลือจาก JICA
เพื่อใชประกอบในการจัดทําขอเสนอโครงการจากตางประเทศไดที่เว็ปไซต https://www.jica.go.jp/english/

9. แบบฟอรมที่ใช
แบบฟอรมการขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจาก JICA
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10. ปญหาสําคัญในการปฏิบัติงานและวิธีแกไข
ที่

ผังกระบวนการ

1 การจัดทําขอเสนอโครงการตางประเทศ

ปญหา/ความเสี่ยงสําคัญที่พบในการ
ปฏิบัติงาน

วิธีการแกไขปญหา/ลดความเสี่ยง

การจัดทําขอเสนอโครงการตางประเทศ
จําเปนตองกรอกขอมูลโครงการใหถูกตอง
ครบทุกดานตามที่แหลงใหความชวยเหลือ
ตองการ หากขอมูลไมเพียงพอ หรือ
ผิดพลาด จะสงผลตอการพิจารณา
โครงการ หรืออาจเกิดความลาชากวาแผน
ที่กําหนด

ประชุมหารือรวมกัน จากสํานักที่เกี่ยวของ เจาของพื้น ที่
โครงการ นั ก วิ เ ทศสั ม พั น ธ และฝ า ยบริ ห ารโครงการ
ตางประเทศ เพื่อรวบรวมขอมูลและรวมกันพิจารณาและ
จั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ ความช ว ยเหลื อ จาก
ตางประเทศ ใหถูกตอง และ ครบถวน
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ภาคผนวก
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ตัวอยางแบบฟอรมการขอรับความชวยเหลือทางวิชาการจาก JICA
APPLICATION FORM FOR JAPAN’S TECHNICAL COOPERATION
1.

Date of Entry:

Day

Month

2.

Applicant:

The Government of

3.

Technical Cooperation (T/C) Title:

4.

Type of the T/C ※Select only one scheme.

Year

□ Technical Cooperation Project / Technical Cooperation for Development Planning
□Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development（SATREPS）
□ Individual Expert

□ Individual Training

5. Contact Point ( Implementing Agency):
Address:
Contact Person:
Tel. No.:

Fax No.

E-Mail:
6.

Background of the T/C
（Current conditions of the sector, Government’s development policy for the sector,
Issues and problems to be solved, Existing development activities in the sector, the
Project’s priority in the National Development Plan / Public Investment Program, etc.）

7.

Outline of the T/C
(1)
Overall Goal
(Long-term objective)

(2)

T/C Purpose

(Objective expected to be achieved by the end of the project period. Elaborate with
quantitative indicators if possible)
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(3)

Outputs

(Objectives to be realized by the “T/C Activities” in order to achieve the “T/C
Purpose”)

(4) T/C Site
（In case there is any particular candidate site, please give specifics such as the name
of the target area for the T/C and attach a rough map to the documents submitted.
The attached map should be at a scale that clearly shows the project site.）

(5)

T/C Activities

(Specific actions intended to produce each “Output” of T/C by effective use of the
“Input”. )

(6)

Input from the Recipient Government

(Counterpart personnel (identify the name and position of the Project manager),
support staff, office space, running expenses, vehicles, equipment, etc.)

(7)

Input from the Japanese Government

(Number and qualification of Japanese experts/consultants, contents of training (in
Japan and in-country) courses, seminars and workshops, equipment, etc.)
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8.

9.

Implementation Schedule
Month
Year

〜 Month

Year

Description of an Implementing Agency
(Budget allocated to the Agency, Number of Staff of the Agency, Department/division
in charge of the T/C, etc.)

10.

Related Information
(1) Prospects of further plans and actions/ Expected funding resources for the Project:
(If implementing agency plans to take some (future) actions in connection with this
proposed project, please describe the concrete plans/action and enter the funding
sources
for theinplans
and actions.)
(2)
Activities
the same
sector of other donor agencies, the recipient government

and NGOs and others:
(Please pay particular attention to the following items:

−Whether you have requested the same project to other donors or not.
−Whether any other donor has already started a similar project in the target area or not.
−Presence/absence of cooperation results or plans by third-countries or international agencies
for similar projects.
−In the case that a project was conducted in the same field in the past, describe the grounds for
requesting this project/study, the present status of the previous project, and the situation
regarding the technology transfer.

−Whether there are existing projects/studies regarding this requested project/ study or not.
(Enter the time/period, content and concerned agencies of the existing studies.))

11. Global Issues (Gender, Poverty, Climate change, etc.)
(Any relevant information of the project from global issues (gender, poverty, climate
change, etc.) perspective.)

12. Environmental and Social Considerations
(In case of Technical Cooperation Project（including SATREPS） / Technical Cooperation
for Development Planning, please fill in the attached screening format.)
(Note) If JICA considers that the environmental and social considerations are required to the T/C,

the applicants agree on JICA’s information disclosure of the T/C for public hearing in
accordance with JICA guidelines for environmental and social considerations as stated in
Question 11 of the attached Screening Format.
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13.

Others

Signed:
Title:
On behalf of the Government of
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