คํานํา
หนังสื อคู่มือการดําเนิ นงานโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
เล่มนี้ เป็ นการรวบรวมข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการดําเนิ นงานโครงการแก้ไขปั ญหา
ความยากจน (กข.คจ.) จากหนังสื อสั่งการ คู่มือ แนวทาง และเอกสารที่ เกี่ ยวข้อง
ต่างๆ ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๓๖ และได้ปรับปรุ งแนวทางปฏิบตั ิให้สอดคล้องกับระเบียบ
ปฏิบตั ิ
การรวบรวม เรี ยบเรี ยงเนื้ อหาของหนังสื อเล่มนี้ จัดทําขึ้นเพื่อสนับสนุน
ให้เ จ้า หน้า ที่ พ ฒ
ั นาชุ ม ชนได้ใ ช้ศึก ษา และทํา ความเข้า ใจเกี่ ยวกับ การปฏิ บ ตั ิ ง าน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การบริ หารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ และ
สามารถนําไปเป็ นแนวทางปฏิบตั ิงานเพื่อส่ งเสริ ม สนับสนุน ติดตาม การดําเนิ นงาน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ได้อย่างถูกต้อง
กรมการพัฒนาชุ มชนหวังว่าหนังสื อเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์และเป็ น
คู่มือในการปฏิบตั ิงานสําหรับเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนทุกระดับ ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
และเพื่อให้การดําเนิ นงานของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ได้มีแนวทางที่ถูกต้อง
สามารถบริ หารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ. ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ส่ งผลต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนในชุมชนให้ดีข้ ึน
กรมการพัฒนาชุมชน
มกราคม ๒๕๕๔

สารบัญ
หน้ า

ส่ วนที่ ๑ : ความเป็ นมาโครงการ กข.คจ.
•
•
•
•
•
•
•
•

ความเป็ นมา
หลักการ
วัตถุประสงค์
เป้ าหมายโครงการ กข.คจ.
งบประมาณดําเนินการ
วิธีการ / ขั้นตอนการดําเนินงาน
การบริ หารเงินทุนโครงการ กข.คจ.
ผลกระทบโครงการ กข.คจ.

๒
๓
๔
๕
๗
๗
๘
๑๐

ส่ วนที่ ๒ : แนวทางการดําเนินงานโครงการ กข.คจ.

•
•
•
•
•
•
•
•

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่ าด้ วยการบริหารและ
การใช้ จ่ายเงินโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓
โครงสร้างการบริ หารและบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
ครัวเรื อนเป้ าหมาย
เงินทุนโครงการ กข.คจ.
การบริ หารเงินทุนโครงการ กข.คจ.
การส่ งคืนเงินโครงการ กข.คจ.หมู่บา้ น
การบริ หารและการเบิกจ่ายเงินโครงการ กข.คจ.อําเภอ
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหมู่บา้ น กข.คจ.

๑๓
๑๕
๑๙
๒๑
๒๔
๓๐
๓๒
๓๓

หน้ า

ส่ วนที่ ๓ : การส่ งเสริม สนับสนุน การติดตาม และการรายงาน
•
•
•
•
•
•
•

การส่ งเสริ ม สนับสนุน การดําเนินงานโครงการ กข.คจ.
การรายงาน
เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานโครงการ กข.คจ.
การประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บา้ น กข.คจ.
การดําเนินงานเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.
การปฏิบตั ิกรณี เกิดความเสี ยหายกับโครงการ กข.คจ.
กรณี ศึกษาเกี่ยวกับความเสี ยหายและดําเนินคดี

๓๗
๔๓
๔๔
๔๖
๔๗
๔๘
๕๒

ภาคผนวก ๑
•
•

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริ หารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓
ประกาศกรมการพัฒนาชุมชน แนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓

๖๑
๖๙

ภาคผนวก ๒
•
•
•
•

แบบแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓
แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓
แบบประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บา้ น กข.คจ.
เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

๗๓
๗๙
๘๕
๙๗

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

ส่วนที่ ๑
ความเป็ นมาโครงการ กข.คจ.

๑

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

ความเป็ นมา
ในช่วง ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ พบว่า ปั ญหาความยากจนของประชาชนในชนบท
ไทยมีจาํ นวนมาก โดยผลจากการสํารวจรายได้ของครัวเรื อนทัว่ ประเทศของสํานักงาน
สถิ ติแห่ งชาติ และสถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศ พบว่า คนจนมี รายได้ต่ าํ กว่า
เส้นความยากจน ได้เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในเขตชนบท และจากข้อมูลพื้นฐานระดับ
หมู่บา้ น (กชช.๒ ค) ยังบ่งบอกว่ามีหมู่บา้ นล้าหลัง หรื อหมู่บา้ นเร่ งรัดพัฒนาอันดับ ๑
อยู่จาํ นวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บา้ น กระทรวงมหาดไทยจึ งได้กาํ หนดดําเนิ นงานโครงการ
แก้ไขปั ญหาความยากจนขึ้น โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิ งหาคม ๒๕๓๖
เห็นชอบให้กระทรวงมหาดไทยดําเนิ นงานโครงการ กข.คจ. ระยะที่ ๑ ระหว่าง
(ปี ๒๕๓๖- ๒๕๔๐) จํานวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บา้ น โดยมอบให้กรมการพัฒนาชุมชน
เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบดําเนิ นการ เพื่อตอบสนองนโยบายการกระจายรายได้และ
ความเจริ ญไปสู่ ส่วนภูมิภาค
ผลการดําเนิ นงานระยะที่ ๑ ประสบความสําเร็ จระดับหนึ่ ง คนยากจนได้มี
โอกาสสร้างอาชี พ สร้างรายได้ และสามารถบริ หารจัดการกองทุนให้มีประสิ ทธิ ภาพ
ได้ดว้ ยตนเอง อาจกล่าวได้ว่าเป็ นการดําเนิ นงานกองทุนชุมชนของชุมชน โดยชุมชน
และเพื่อชุ มชน อย่างแท้จริ ง อย่างไรก็ดีพบว่า จํานวนคนยากจนยังกระจายตัวอยู่ใน
หมู่บา้ นชนบทอีกจํานวนมาก คณะรัฐมนตรี จึงได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๔๐
เห็ น ชอบในหลัก การโครงการ กข.คจ. ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๔๐-๒๕๔๔) จํา นวน
๒๘,๐๓๘ หมู่บา้ น โดยดําเนิ นการในหมู่บา้ นที่มีครัวเรื อนยากจนมีรายได้เฉลี่ยตํ่ากว่า
เกณฑ์ ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ตามข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี พ.ศ. ๒๕๓๙
เพื่อขยายการดําเนิ นงานให้ครอบคลุมทุกหมู่บา้ นที่ ยงั ไม่ได้ดาํ เนิ นการในระยะที่ ๑
เมื่อสิ้ นสุ ดระยะเวลาดําเนิ นงาน ในปี ๒๕๔๔ ดําเนิ นการได้ท้ งั สิ้ นจํานวน ๒๙,๒๓๔
หมู่บา้ น
๒

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
กรมการพัฒนาชุ มชน เป็ นภาคส่ วนหนึ่ งที่ ร่วมดําเนิ นการเพื่อขจัดปั ญหา
ความยากจน โดยการใช้กระบวนการให้การศึกษาชุมชนและยึดหลักการมีส่วนร่ วม
ของชุมชน ด้วย “การดําเนิ นงานโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน” หรื อโครงการ
กข.คจ. ซึ่ งโครงการนี้ เริ่ มดําเนิ นการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๓๖ จนถึ งปั จจุ บนั โดย
มุ่งเป้ าหมายไปที่ครัวเรื อนที่มีรายได้ต่าํ กว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามข้อมูลความจําเป็ นพื้นฐาน
(จปฐ.) ด้วยการสนับสนุ นเงินทุนไปลงทุนประกอบอาชี พ เพื่อให้มีการเพิ่มรายได้
และพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ดีข้ ึ น และเพื่อสนับสนุ นนโยบายการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจน ซึ่ งเป็ นปัญหาสําคัญที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความสําคัญ มุ่งแก้ไขให้หมดไป
และมี นโยบายในการแก้ไขปั ญหาความยากจนเพื่อคนจนมาโดยตลอด โครงการ
กข.คจ. ถื อ เป็ นภาระกิ จ สํา คัญ ที่ จ ะต้อ งร่ ว มกัน ดํา เนิ น การต่ อ ไปจนกว่า จะบรรลุ
เป้ าหมาย คือไม่มีความยากจนในหมู่ประชาชนคนไทย

หลักการ
เป็ นการสนับ สนุ นเงิ น ทุ นให้ใ นระดับหมู่ บา้ น แล้ว มอบอํา นาจและหน้า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบให้ อ งค์ก รประชาชนในหมู่ บ ้า นเป็ นผู ้บ ริ หารจัด การเงิ น ทุ น ให้
หมุนเวียนอยูใ่ นหมู่บา้ นตลอดไป
การบริ หารจัดการโครงการ กข.คจ. อาจไม่มี
รู ปแบบตายตัวในทุกประการ ขึ้นอยู่กบั ศักยภาพของแต่ละหมู่บา้ น แต่อย่างไรก็ตาม
เป็ นการบริ หารจัดการภายใต้หลักการดําเนินงาน ดังนี้
๑. การมีส่วนร่ วมขององค์กรประชาชนและประชาชนในหมู่บา้ นเป้ าหมายใน
การร่ วมคิด ร่ วมตัดสิ นใจ ร่ วมทํา ร่ วมรับผิดชอบและร่ วมรับผลประโยชน์
๒. การใช้ขอ้ มูลครัวเรื อนเป้ าหมายจากการจัดเก็บและตรวจสอบขององค์กร
ประชาชนในหมู่บา้ น

๓

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๓. การมอบอํานาจและหน้าที่ ความรับผิดชอบในองค์กรประชาชนในหมู่บา้ น
เป้ าหมาย คือ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น เป็ นผูบ้ ริ หารจัดการเงินทุนให้หมุนเวียน
คงอยู่ใ นหมู่ บ ้า นตลอดไป โดยมี เ จ้า หน้า ที่ พ ฒ
ั นาชุ ม ชนเป็ นผูส้ ่ ง เสริ ม สนับ สนุ น
ตรวจสอบ และติดตามการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้มีประสิ ทธิ ภาพ
๔. สนับสนุ นเงิ นทุนเพื่อประกอบอาชี พแก่ครัวเรื อนเป้ าหมาย หมู่บา้ นละ
๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย

วัตถุประสงค์ โครงการ กข.คจ.
ระยะที่ ๑
เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนของครัวเรื อนยากจนในชนบททัว่ ประเทศ และ
ยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนในหมู่ บ ้ า นเร่ งรั ด พัฒ นาอั น ดั บ ๑ ในปี
พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐ เพื่อให้เป็ นหมู่บา้ นต้นแบบ โดยมีวตั ถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
(๑) เพื่ อ ให้ ค รั ว เรื อ นยากจนในหมู่ บ ้า นเร่ ง รั ด พัฒ นาอัน ดับ ๑ จํา นวน
๑๑,๖๐๘ หมู่บา้ น ได้รับความช่ วยเหลื อเงิ นทุนเพื่อการประกอบอาชี พที่ เหมาะสม
มีรายได้สูงขึ้นพ้นเส้นความยากจน
(๒) เพื่อให้หมู่บา้ นในชนบท จํานวน ๑๑,๖๐๘ หมู่บา้ น ได้รับการพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ การปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน การอนุรักษ์ฟ้ื นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้อ ม การพัฒ นา ด้า นการศึ ก ษา วัฒ นธรรม สาธารณสุ ข และความ
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บา้ น เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิตของ
ประชาชนในหมู่บา้ นต้นแบบให้สูงขึ้น
(๓) เพื่ อ ให้ ห มู่ บ ้า นในชนบท จํา นวน ๑๑,๖๐๘ หมู่ บ ้า น เป็ นหมู่ บ ้า น
แผ่ น ดิ น ธรรมแผ่ น ดิ น ทองตลอดไป ประชาชนเกิ ด ความร่ ม เย็น เป็ นสุ ข มี ค วาม
อุดมสมบูรณ์ มัง่ คัง่ ยิง่ ๆ ขึ้น
๔

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
ระยะที่ ๒
เพื่อแก้ไขปั ญหาความยากจนของครัวเรื อนยากจนในชนบททัว่ ประเทศและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บา้ นเป้ าหมาย โดย
(๑) ครั ว เรื อ นยากจนในหมู่ บ ้า นเป้ าหมายทั่ว ประเทศ จํา นวนมากกว่ า
๓,๔๖๐,๐๐๐ ครั ว เรื อ น ได้รั บ ความช่ ว ยเหลื อ เงิ น ทุ น เพื่ อ การประกอบอาชี พ ที่
เหมาะสม มีรายได้เพิ่มขึ้นพ้นเส้นความยากจน
(๒) หมู่ บ ้า นในชนบทจํา นวน ๒๘,๐๓๘ หมู่ บ ้า น ได้รั บ การพัฒ นาด้า น
เศรษฐกิ จ และส่ งผลในด้ า นสั ง คม โครงสร้ า งพื้ น ฐาน การอนุ รั ก ษ์ ฟ้ื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การพัฒนาด้านการศึกษา วัฒนธรรม สาธารณสุ ข
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บา้ น ทําให้คุณภาพชีวิต
ของประชาชนในหมู่บา้ นดีข้ ึน
(๓) เพื่ อ ให้ ห มู่ บ ้า นในชนบทจํา นวน ๒๘,๐๓๘ หมู่ บ ้า น เป็ นหมู่ บ ้า น
แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง

เป้ าหมายโครงการ กข.คจ.
ดําเนินการใน ๗๕ จังหวัด กําหนดเป้ าหมาย จํานวนทั้งสิ้ น ๓๙,๖๔๖ หมู่บา้ น ดังนี้
๑. หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ. ได้แก่
๑.๑ หมู่บา้ นเป้ าหมายโครงการ กข.คจ. ระยะที่ ๑ (ปี ๒๕๓๖-๒๕๔๐) คื อ
หมู่ บ ้า นเร่ ง รั ด พัฒ นาอัน ดับ ๑ ตามข้อ มู ล กชช.๒ ค ปี ๒๕๓๓ จํา นวน ๑๑,๖๐๘
หมู่บา้ น แยกเป็ น
ปี ๒๕๓๖ จํานวน ๑,๐๐๐ หมู่บา้ น
ปี ๒๕๓๗ จํานวน ๑,๓๓๕ หมู่บา้ น
ปี ๒๕๓๘ จํานวน ๓,๑๐๐ หมู่บา้ น
ปี ๒๕๓๙ จํานวน ๔,๕๐๐ หมู่บา้ น
ปี ๒๕๔๐ จํานวน ๑,๖๗๓ หมู่บา้ น
๕

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๑.๒ หมู่บา้ นเป้ าหมายโครงการ กข.คจ. ระยะที่ ๒ (ปี ๒๕๔๑-๒๕๔๔) คือ
หมู่บา้ นที่มีครัวเรื อนมีรายเฉลี่ยตํ่ากว่าเกณฑ์ความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๓๙
( ๑๕,๐๐๐ บาท/คน/ปี ) ตั้งแต่ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป จํานวน ๒๘,๐๓๘ หมู่บา้ น
ดําเนินการได้จาํ นวน ๑๗,๖๒๖ หมู่บา้ น แยกเป็ น
ปี ๒๕๔๑ จํานวน ๘๗๘ หมู่บา้ น
ปี ๒๕๔๒ จํานวน ๔,๕๓๖ หมู่บา้ น
ปี ๒๕๔๓ จํานวน ๑,๖๑๒ หมู่บา้ น
ปี ๒๕๔๔ จํานวน ๑๐,๖๐๐ หมู่บา้ น
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๔๒ กรมฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณเงิ นกูจ้ ากธนาคารเพื่อ
ความร่ วมมือระหว่างประเทศแห่ งญี่ ปุ่น (JBIC) สําหรับโครงการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ภายใต้มาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิจ (มพร.)
จํานวน ๓ ครั้ง ประกอบด้วย
จํานวน ๒,๐๐๐ หมู่บา้ น
ครั้งที่ ๑ โครงการ กข.คจ.(มพร.) ปี ๒๕๔๒
ครั้งที่ ๒ โครงการเศรษฐกิจชุมชน ปี ๒๕๔๒ จํานวน ๕๓๖ หมู่บา้ น
ครั้งที่ ๓ โครงการ กข.คจ.(มพร.)ปี ๒๕๔๒(เพิ่มเติม)จํานวน ๑,๐๒๕ หมู่บา้ น
เมื่ อสิ้ นสุ ดระยะเวลาดําเนิ นงาน ในปี ๒๕๔๔ ดําเนิ นการใน ๗๕ จังหวัด
จํานวนทั้งสิ้ น ๒๙,๒๓๔ หมู่บา้ น ยังคงเหลือเป้ าหมายอีกจํานวน ๑๐,๔๑๒ หมู่บา้ น
ที่ ยงั ไม่ ได้รับงบประมาณ แต่ เนื่ องจากประเทศประสบภาวะวิกฤติ เศรษฐกิ จ และ
รั ฐ บาลได้มี น โยบายกองทุ น หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ ง เพื่ อ สนับ สนุ น เงิ น ทุ น ให้แ ก่
หมู่ บ ้า นและชุ ม ชนเมื อ ง แห่ ง ละ ๑ ล้า นบาท ซึ่ งมี ล ัก ษณะคล้า ยคลึ ง กับ โครงการ
กข.คจ. โดยดําเนิ นการในทุกหมู่บา้ นและชุมชนเมือง โครงการ กข.คจ. จึงมิได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณดําเนิ นการต่อไป แต่เป็ นการสนับสนุนให้หมู่บา้ นที่ได้รับ
การสนับสนุนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ไปแล้ว ได้มีการพัฒนาคุณภาพของเงินทุนให้
เข้มแข็ง และสามารถหมุนเวียนในหมู่บา้ นเพื่อขจัดความยากจนให้หมดสิ้ นไป
๖

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

งบประมาณดําเนินการ
หมู่บา้ นละ ๒๙๒,๔๘๐ บาท จากงบประมาณรายจ่ายประจําปี และงบอื่นๆ
ได้แก่ งบประมาณตามมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครั ฐเพื่อกระตุน้ เศรษฐกิ จ (มพร.)
และงบฯ ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยงบประมาณพิเศษ (งบฯ เงินกูเ้ พื่อปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจ : Structural Adjustment Loan (SAL) ) ที่สนับสนุน แยกเป็ น
๑. เพื่อการเตรี ยมความพร้ อมชุ มชนตามโครงการ กข.คจ. หมู่บา้ นละ
๑๐,๐๐๐ บาท
๒. เป็ นเงิ นทุนเพื่อครั วเรื อนเป้ าหมายยืมไปประกอบอาชี พ หมู่บา้ นละ
๒๘๐,๐๐๐ บาท
๓. งบบริ ห ารโครงการ (ค่ า ตอบแทน ใช้ส อยและวัส ดุ )
หมู่ บ ้า นละ
๒,๔๘๐ บาท

วิธีการ/ขัน้ ตอนการดําเนินงาน
การดําเนินงานภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริ หารและการ
ใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๓๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๓๙
และหนังสื อสัง่ การของกระทรวงมหาดไทยและกรมการพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย
๑. กําหนดหมู่บา้ นเป้ าหมาย โดยใช้ขอ้ มูล กชช.๒ ค ปี ๒๕๓๓ และข้อมูล
จปฐ. ปี ๒๕๓๙
๒. กําหนดครัวเรื อนเป้ าหมาย โดยใช้ขอ้ มูล จปฐ. โดยคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บา้ นคัดเลื อกและจัดลําดับครั วเรื อนของหมู่บา้ นเป้ าหมาย จัดทําบัญชี ทะเบี ยน
ครัวเรื อนเป้ าหมาย

๗

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๓. จัดตั้ง “คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจําหมู่บา้ น” ที่มาจากผูน้ าํ และ
ตัวแทนองค์กรประชาชนในหมู่บา้ น จํานวน ๗-๙ คน โดยกระบวนการประชาคม
เพื่อทําหน้าที่บริ หารจัดการเงินทุนของหมู่บา้ น
๔. จัด ฝึ กอบรมเตรี ยมความพร้ อ มผู ้เ กี่ ย วข้อ ง ได้แ ก่ องค์ ก รประชาชน
ผูร้ ับผิดชอบบริ หารจัดการและครัวเรื อนเป้ าหมายในระดับหมู่บา้ น ระยะเวลา ๓ วัน
๕. สนับสนุนเงินทุนหมู่บา้ นละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยการโอนเข้าบัญชีเงินฝาก
ของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมู่บา้ น
๖. ครัวเรื อนเป้ าหมายเสนอโครงการขอยืมเงินตามประเภทอาชีพที่กาํ หนดใน
โครงการต่อคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมู่บา้ น
๗. คณะกรรมการกองทุนฯ อนุมตั ิเงินยืม โดยผ่านการตรวจสอบความเป็ นไป
ได้ของโครงการ และความเห็นชอบจาก คปต.(ปั จจุบนั มีเฉพาะพัฒนากร) แล้วจึงทํา
สัญญายืมเงินตามแบบแนบท้ายระเบียบและรายงานผลให้อาํ เภอทราบ แล้วโอนเงิน
เข้าบัญชีให้ครัวเรื อนเบิกไปลงทุนประกอบอาชีพ
๘. ใช้คืนเงินยืมตามกําหนดในสัญญา โดยในปี แรกให้ใช้คืนอย่างน้อยปี ละ ๑
ครั้ง ส่ วนปี ต่อไปให้ใช้คืนอย่างน้อยปี ละ ๒ ครั้ง และมีกาํ หนดระยะเวลาการใช้คืน
ไม่เกิน ๕ ปี
๙. เจ้าหน้าที่พฒั นาชุ มชนทุกระดับเป็ นผูส้ ่ งเสริ ม สนับสนุ น และติ ดตาม
ช่วยเหลือ

การบริ หารเงินทุนโครงการ กข.คจ.
ขั้นตอนที่ ๑ กรมการพัฒนาชุมชน ขออนุมตั ิเงินงวดตามจํานวนที่ได้รับ
จัดสรรต่อสํานักงบประมาณ
ขั้นตอนที่ ๒ สํานักงบประมาณจัดสรรโอนเงิ นงบประมาณตามโครงการ
กข.คจ. โดยจัดสรรให้คลังจังหวัดตามเป้ าหมายที่ได้รับจัดสรรของแต่ละจังหวัด
๘

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
ขั้นตอนที่ ๓ พัฒนาการจังหวัดเบิกจ่ายเงินจากคลังจังหวัดตามจํานวนที่ได้รับ
จั ด สรรเพื่ อ สั่ ง จ่ า ยเป็ นเช็ ค ให้ กั บ พัฒ นาการอํา เภอ โดยปฏิ บ ั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริ หารและการใช้จ่าย เงินโครงการแก้ไขปั ญหาความ
ยากจน พ.ศ.๒๕๓๖ และ ๒๕๓๙ ข้อ ๕ และข้อ ๖
ขั้นตอนที่ ๔ พัฒนาการอําเภอนําเงินทุนที่ได้รับตาม ขั้นตอนที่ ๓ ฝากเข้า
บัญชีสาํ นักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภายใน ๓ วันทําการ และโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ
คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจําหมู่บา้ น ตามโครงการ กข.คจ.
ในระหว่า งนี้ กาํ หนดให้ สํา นักงานพัฒนาชุ ม ชนอําเภอ จัดฝึ กอบรมเตรี ย ม
ความพร้ อ มองค์ก รประชาชนผูร้ ั บ ผิ ด ชอบบริ ห ารจัด การเงิ น ทุ น และครั ว เรื อ น
เป้ าหมายตามโครงการ กข.คจ ตามหลักสู ตรที่ กาํ หนด จํานวน ๓ วัน โดยใช้
งบประมาณ หมู่บา้ นละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมกับให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.
ประจําหมู่บา้ น เปิ ดบัญชี เงิ นฝากประเภทออมทรั พย์ไว้ที่ธนาคาร เพื่อรอรั บเงิ นทุน
หมู่บา้ นละ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ที่พฒั นาการอําเภอจะโอนเข้าบัญชี เงินฝากเมื่อได้รับ
จัดสรร แล้วจึงบริ หารจัดการต่อไป
ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมู่บา้ น พิจารณาอนุมตั ิ
โครงการ และอนุมตั ิเงินยืมให้ครัวเรื อน โดยผ่านความเห็นชอบจาก คปต. (ปั จจุบนั มี
เฉพาะพัฒนากร) จากนั้นให้ครัวเรื อนที่ได้รับอนุมตั ิให้ยืมเงินทําสัญญาตามแบบที่
กําหนดในระเบียบฯ
ขั้นตอนที่ ๖ คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจําหมู่บา้ น แจ้งครัวเรื อนที่
ได้รับอนุมตั ิให้ยืมเงินเปิ ดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ที่ธนาคารเดียวกับบัญชีเงิน
ฝากของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจําหมู่บา้ น เพื่อโอนเงินเข้าบัญชี ดงั กล่าว
ตามจํานวนที่ ได้รับอนุ มตั ิ และลงบัญชี คุมเงิ นโครงการ กข.คจ. ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖๒๕๔๑ บัญชี ๔ เล่ม ได้แก่
๑) บัญชีคุมเงินโครงการฯ (สี ครี ม)
๒) บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร (สี เขียว)
๙

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๓) บัญชีคุมลูกหนี้ (สี น้ าํ เงิน)
๔) บัญชียอ่ ยลูกหนี้รายตัว (สี เหลือง)
หรื อการลงบัญชีคุมเงินโครงการ กข.คจ. ตั้งแต่ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๔ บัญชี ๒ เล่ม ได้แก่
๑) บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร (สี เขียว)
๒) บัญชีคุมลูกหนี้ (สี เหลือง)
ขั้นตอนที่ ๗ ครัวเรื อนเบิก/ถอนเงินทุนไปประกอบอาชีพตามโครงการที่ขอยืม
ขั้นตอนที่ ๘ ครัวเรื อนคืนเงินยืมให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจํา
หมู่บา้ นเป็ นเงินสด ตามสัญญาที่กาํ หนด โดยให้ใช้คืนภายในระยะเวลา ๕ ปี ทั้งนี้
ขึ้นอยูก่ บั ลักษณะอาชีพที่ดาํ เนินการ
ขั้นตอนที่ ๙ คณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจําหมู่บา้ น นําเงินที่ครัวเรื อน
คืนเงินยืมฝากเข้าบัญชีเงินฝากตามโครงการ กข.คจ. ของหมู่บา้ น ภายใน ๓ วันทําการ
ขั้นตอนที่ ๑๐ คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. ประจําหมู่บา้ น แจ้งครัวเรื อน
เป้ าหมายในบัญชี ลาํ ดับต่อไป ให้เสนอโครงการและคําขอยืมเงิน เพื่อยืมเงินในรอบ
และ/หรื อครั้งต่อไป โดยดําเนิ นการเช่นเดียวกับขั้นตอนที่ ๕-๙ (สําหรับหมู่บา้ นที่
ครัวเรื อนเป้ าหมายมีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. ทั้งหมดแล้ว ก็ให้นาํ ครัวเรื อนเป้ าหมาย
ทั้งหมด มาเรี ยงลําดับรายได้จากน้อยไปหามาก เพื่อจัดลําดับในการยืมเงินครั้งต่อไป

ผลกระทบทีเ่ กิดจากโครงการ กข.คจ.
นอกจากโครงการ กข.คจ. จะส่ งผลกระทบทางเศรษฐกิ จโดยตรง ด้วยการ
สนับ สนุ น เงิ น ทุ น ในระดับ หมู่ บ ้า น จํา นวน ๒๙,๒๓๔ หมู่ บ ้า น จํา นวนเงิ น ทุ น
๘,๑๘๕.๕๒ ล้านบาท สําหรับครัวเรื อนเป้ าหมาย ยืมไปประกอบอาชีพ เพิ่มรายได้
และหมุนเวียนอยู่ในหมู่บา้ นตลอดไปแล้วยังส่ งผลกระทบทางสังคม และการเมื อง
การปกครอง ดังนี้
๑๐

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
ผลกระทบทางสั งคม
ตอบสนองแนวพระราชดําริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และนโยบาย
ของรัฐบาล คือ
๑. เป็ นโครงการที่ มุ่ ง สร้ า งโอกาสให้ค นยากจนในชนบทระดับ ครั ว เรื อ น
มี อ าชี พ มี ร ายได้ แ ละมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ข้ ึ น ซึ่ งสอดคล้ อ งและตอบสนองต่ อ
แนวพระราชดํา ริ “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” ซึ่ งมุ่ ง ให้เ กิ ด การ “พออยู่พ อกิ น ในระดับ
ครัวเรื อน”
๒. นําไปสู่ การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของหมู่บา้ นในการบริ หารจัดการ และ
การมี ส่วนร่ วมด้วยการรวมกลุ่มกิ จกรรมชุ มชนด้านต่างๆ ตามแนวทางทฤษฎี ใหม่
ขั้นที่ ๒
๓. เกิดการเอื้อเฟื้ อ ช่วยเหลือแบ่งปันระหว่างประชาชนในชุมชน ก่อให้เกิด
ความรักสมัครสมานสามัคคี และความเป็ นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ผลกระทบทางการเมืองการปกครอง
๑. เป็ นการกระจายอํานาจให้องค์กรชุ มชนระดับหมู่บา้ นเกิ ดการมีส่วนร่ วม
ตัด สิ น ใจบริ ห ารจัด การเงิ น ทุ น ให้กิ จ กรรมเคลื่ อ นไหว และเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเกิ ด
ประโยชน์สูงสุ ดแก่ประชาชนในหมู่บา้ น
๒. เกิ ด การยอมรั บ ในหลัก การและเหตุ ผ ลด้ว ยความโปร่ ง ใส อัน เป็ นการ
ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตยขั้นพื้นฐานของชุมชน ที่นาํ ไปสู่ ความเข้มแข็งด้านการเมือง และ
การปกครองของชุมชน
๓. เป็ นการเสริ มสร้างและพัฒนาผูน้ าํ ให้มีศกั ยภาพในการบริ หารจัดการชุมชน
ในอนาคต
๔. เสริ มสร้างทัศนคติที่ดีของประชาชนที่มีต่อรัฐบาล โดยมุ่งกลุ่มเป้ าหมายที่
คนยากจนในชนบท ผูด้ ้อ ยโอกาส และมัก ได้รั บ การเหลี ย วแลน้อ ย จึ ง เป็ นความ
เอื้ออาทรและเยื่อใยที่รัฐบาลหยิบยื่นให้ ส่ งผลให้เกิ ดทัศนคติที่ดีต่อรัฐบาลนํามาซึ่ ง
ความมัน่ คงทางสังคมการเมืองและการปกครอง
๑๑

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

ส่วนที่ ๒
การดําเนินงานโครงการ กข.คจ.
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและ
การใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
พ.ศ.๒๕๕๓

๑๒

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

โครงสร้ างการบริ หารและบทบาทหน้ าที่
๑. กรมการพัฒนาชุมชน
เป็ นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
อํ า นาจหน้ า ที่ ควบคุ ม ดู แ ลและตรวจสอบการใช้เ งิ น โครงการ กข.คจ.
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ
๒. สํ านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํ านักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ
อํานาจหน้ าที่
(๑) ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
(๔) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่อธิ บดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมาย
และให้ มี ค ณะกรรมการอํา นวยการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนจั ง หวัด
คณะกรรมการอํา นวยการแก้ไ ขปั ญ หาความยากจนอํา เภอ และคณะกรรมการ
อํา นวยการแก้ไ ขปั ญ หาความยากจนตํา บล (ตามระเบี ย บฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๘)
คณะกรรมการอํานวยการทั้ง ๓ ระดับ มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๒.๑ คณะกรรมการอํ า นวยการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนจั ง หวั ด จํ า นวน
ไม่ เกิน ๑๑ คน (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นผู้ลงนามแต่ งตั้ง) ประกอบด้ วย
(๑) รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน เป็ นประธาน
(๒) ผูแ้ ทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็ นกรรมการ
(๓) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็ นกรรมการ
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิภายในจังหวัดที่มีความรู ้ความสามารถด้านการ
บริ หารจัดการเงินทุนชุมชน เป็ นกรรมการ
๑๓

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
(๕) พัฒนาการจังหวัด เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(๖) หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ. เป็ นกรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่
(๑) ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
(๔) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ คณะกรรมการอํ า นวยการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนอํ า เภอ จํ า นวน
ไม่ เกิน ๙ คน (นายอําเภอเป็ นผู้ลงนามแต่ งตั้ง) ประกอบด้ วย
(๑) นายอําเภอ/ปลัดอําเภอผูเ้ ป็ นหัวหน้ากิ่งประจํากิ่งอําเภอ เป็ นประธาน
(๒) ผูแ้ ทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็ นกรรมการ
(๓) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในอําเภอ เป็ นกรรมการ
(๔) ผูท้ รงคุณวุฒิในอําเภอที่มีความรู ้ความสามารถด้านการบริ หาร
จัดการเงินทุนชุมชน เป็ นกรรมการ
(๕) พัฒนาการอําเภอ/กิ่งอําเภอ เป็ นกรรมการและเลขานุการ
(๖) นักวิชาการพัฒนาชุมชนผูร้ ับผิดชอบโครงการ กข.คจ. เป็ นกรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่
(๑) ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) บริ หารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ.อําเภอ
(๔) กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
(๕) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑๔

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๒.๓ คณะกรรมการอํานวยการแก้ ไขปัญหาความยากจนระดับตําบล จํานวน
ไม่ เกิน ๗ คน (นายอําเภอเป็ นผู้ลงนามแต่ งตั้ง) ประกอบด้ วย
(๑) ปลัดอําเภอผู◌้ประสานงานประจําตําบล เป็ นประธาน
(๒) ผูแ้ ทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็ นกรรมการ
(๓) ผูแ้ ทนองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในตําบล เป็ นกรรมการ
(๔) ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น เป็ นกรรมการ
(๕) ผูท้ รงคุณวุฒิภายในตําบลที่มีความรู ้ความสามารถด้านการบริ หาร
จัดการเงินทุนชุมชน เป็ นกรรมการ
(๖) พัฒนากรผูร้ ับผิดชอบประจําตําบล เป็ นกรรมการและเลขานุการ
อํานาจหน้ าที่
(๑) ส่ งเสริ มความเข้มแข็งของเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.ภายในตําบล
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) กํากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดําเนินงาน
(๔) ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน มีจํานวน ๗ - ๙ คน มีวาระคราวละ ๔ ปี
(ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ อ ๙) โดยนายอําเภอเป็ นผู้ลงนามแต่ งตั้ง ประกอบด้ วย
(๑) ประธานคณะกรรมการหมู่บา้ น (กม.)
จํานวน ๑ คน
(๒) ผูแ้ ทนคณะกรรมการหมู่บา้ น (กม.)
จํานวน ๑ คน
(๓) ผูแ้ ทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
จํานวน ๑ คน
(๔) อาสาพัฒนาชุมชน
จํานวน ๑ คน
(๕) ผูแ้ ทนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตหรื อกลุ่มอาชีพ จํานวน ๑ คน
(๖) ผูแ้ ทนคณะกรรมการพัฒนาสตรี หมู่บา้ น
ไม่เกิน ๒ คน
(๗) ผูแ้ ทนองค์กรชุมชนอื่นหรื อผูท้ รงคุณวุฒิในหมู่บา้ น ไม่เกิน ๒ คน
โดยให้หวั หน้าครัวเรื อนเป้ าหมายประชุมเพื่อคัดเลือกผูแ้ ทนฯ ตาม (๗)
๑๕

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

องค์ ประกอบคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน

ประธาน กม.
๑ คน
ผูแ้ ทนองค์กรอื่น
หรือผูท้ รงคุณวุฒิ
ในหมู่บา้ น
ไม่เกิน ๒ คน

ผูแ้ ทน
กพสม.
ไม่เกิน ๒ คน

ผูแ้ ทน กม.
๑ คน

คณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บา้ น

ผูแ้ ทนสมาชิก
สภาองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น ๑ คน

ผูแ้ ทน
อาสาพัฒนา
ชุมชน ๑ คน

ผูแ้ ทนกลุ่ม
ออมทรัพย์ฯหรือ
กลุ่มอาชีพ ๑ คน

๑๖

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
อํานาจหน้ าที่ (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ อ ๑๐)
(๑) บริ หารจัดการเงินโครงการ กข.คจ.หมู่บา้ น
(๒) พิจารณาอนุมตั ิโครงการและเงินยืมแก่ครัวเรื อนเป้ าหมายตาม
โครงการ กข.คจ.
(๓) ติดตาม ส่ งเสริ ม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรื อนเป้ าหมาย
(๔) จัดทําระบบข้อมูล จัดทําเอกสาร บัญชี ทะเบียนตามโครงการ กข.คจ.
(๕) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
(๖) แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ

การแต่ งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
แนวทางการแต่ งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
ให้เ จ้า หน้า ที่ พ ฒ
ั นาชุ ม ชนประสาน สนับ สนุ น หมู่ บ ้า นโครงการ กข.คจ.
ดําเนินการ ดังนี้
๑. หมู่บา้ นเป้ าหมายตามโครงการ กข.คจ. จัดให้มีการประชุมในระดับหมู่บา้ น
เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
๒. ให้พิจารณาคัดเลื อก กําหนดตัวบุคคล และองค์ประกอบ (ตามระเบี ยบฯ
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ )

๓. ให้ผูท้ ี่ได้รับคัดเลือกเป็ นคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น เลือกกันเองเพื่อ
ทํา หน้ า ที่ ป ระธานคณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุ ก าร
ผูช้ ่ วยเลขานุ การ และกรรมการอื่ นตามความจําเป็ นและเหมาะสม และแจ้งผลการ
คัดเลือกพร้อมรายชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บา้ น ให้อาํ เภอทราบ
๔. ให้เ จ้า หน้า ที่ ผูร้ ั บ ผิด ชอบจัดทํา ร่ า งคํา สั่งแต่ งตั้ง คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่ บ ้าน โดยกํา หนดวาระการดํา รงตํา แหน่ ง และอํา นาจหน้า ที่ ข องคณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บา้ น (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ และข้อ ๑๐)
๑๗

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๕.ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ เ สนอร่ างคํา สั่ ง แต่ ง ตั้ง คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ ้า น
เสนอนายอําเภอลงนามแต่งตั้งเป็ นรายหมู่บา้ นให้ครบทุกหมู่บา้ น
๖. อํา เภอมอบคํา สั่ ง ฯ ให้ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ ้า น ติ ด ประกาศบน
แผ่นป้ ายถาวรที่ศูนย์ปฏิบตั ิการของหมู่บา้ นหรื อในที่เปิ ดเผยของชุมชน จํานวน ๑ ชุด
และเก็บรักษาไว้ที่สาํ นักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จํานวน ๑ ชุด
๗. ให้พฒั นากรผูร้ ับผิดชอบประจําตําบล กํากับ ดูแลให้มีการมอบหมายงาน
ในความรับผิดชอบระหว่าง คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ นชุดเดิม และคณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บา้ นที่ ได้รับการแต่งตั้งใหม่ ให้ครบถ้วนถูกต้อง และให้มีหลักฐานการ
มอบหมายงานตามแบบที่ ก รมการพัฒ นาชุ ม ชนกํา หนด (แบบมอบหมายงาน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น)
๘. ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ ้า น ลดลงเหลื อ จํา นวนน้อ ยกว่า
๒ ใน ๓ จากที่ได้รับการแต่งตั้งเนื่ องจากเหตุต่างๆ อาทิเช่น เสี ยชีวิต เปลี่ยนบทบาท
หน้าที่หรื ออื่นๆ และไม่สามารถบริ หารจัดการในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เสนอ
แต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กาํ หนด

การประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
แนวทางการประชุมคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓
ข้ อ ๑๑) ให้ ดาํ เนินการ ดังนี้
๑. ประชุ มกันอย่างสมํ่าเสมอ อย่างน้อย เดื อนละ ๑ ครั้ ง เพื่อให้การบริ หาร
จัดการเงินทุน กข.คจ. ของหมู่บา้ นดําเนินไปด้วยความถูกต้อง โปร่ งใส มีประสิ ทธิ ผล
๒. ต้องมีกรรมการมาประชุมเกินกว่ากึ่งหนึ่ง ของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มี
อยูใ่ นขณะนั้น จึงจะเป็ นองค์ประชุม
๓. ถ้าประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ไม่มาประชุมหรื อไม่อาจปฏิบตั ิ
หน้าที่ได้ให้รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม
๑๘

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๔. ถ้าประธาน หรื อรองประธานไม่ มาประชุ มหรื อ ไม่ อาจปฏิ บตั ิ หน้าที่ ได้
ให้กรรมการที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
๕. เลขานุการ ทําหน้าที่จดบันทึกการประชุมทุกครั้งที่มีการประชุม
๖. ดําเนินการบริ หารจัดการเงินทุน กข.คจ. ตามมติที่ประชุมโดยเคร่ งครัด

ครัวเรือนเป้ าหมาย
“ ครั วเรื อนเป้ าหมาย ”

หมายถึง ครั วเรื อนในหมู่บา้ นเป้ าหมายตาม
โครงการ กข.คจ. ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ตํ่ากว่าเกณฑ์ความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.)
แนวทางการคัดเลือกและจัดทําบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้ าหมาย ดังนี้
๑. ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น คัดเลือกครัวเรื อนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ย
ตํ่ากว่าเกณฑ์ (จปฐ.) ตามข้อมูล (จปฐ.)ปี ที่ได้รับงบประมาณดําเนิ นการ โดยจัดทํา
บัญชีทะเบียนครัวเรื อนเป้ าหมายเรี ยงลําดับไว้ และให้เป็ นครัวเรื อนเป้ าหมายผูม้ ีสิทธิ
ยืมเงินทุนตามโครงการ กข.คจ.
(๑) กรณี ที่ มี ค รั ว เรื อ นมี ร ายได้ต่ าํ กว่า เกณฑ์ (จปฐ.) เพิ่ ม ขึ้ น ภายหลัง
ให้ถือเป็ นครัวเรื อนเป้ าหมายผูม้ ีสิทธิ ยมื เงินทุน กข.คจ.เพิ่มเติม
(๒) ให้ปรั บปรุ งบัญชี ทะเบี ยนครั วเรื อนเป้ าหมายให้เป็ นปั จจุ บนั ทุกปี
โดยยึดครัวเรื อนเป้ าหมายเดิมเป็ นหลัก และให้นาํ รายชื่ อครัวเรื อนเป้ าหมายที่เกิดขึ้น
ใหม่ ตาม(๑) ต่อท้ายในบัญชีทะเบียนครัวเรื อนเป้ าหมายเดิม โดยให้ครัวเรื อนเป้ าหมาย
ตามบัญชี ทะเบี ยนครั วเรื อนเป้ าหมายที่ จดั ไว้ครั้ งแรกได้ยืมจนครบถ้วนก่อน จึ งให้
ครัวเรื อนเป้ าหมายที่เกิดขึ้นภายหลังได้ยมื ในลําดับถัดไป
๒. กรณีครั วเรื อนเป้าหมาย ในหมู่บ ้าน กข.คจ. มี รายได้เฉลี่ ยผ่านเกณฑ์
(จปฐ.) ครบทุ กครั วเรื อน แต่ ครั ว เรื อ นเป้ าหมายยังไม่ บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น บริ หารเงินทุนโครงการ กข.คจ.
ให้ครั วเรื อนเป้ าหมายใช้เป็ นเงิ นทุนในการประกอบอาชี พ เพื่อพัฒนาคุณภาพชี วิต
ครัวเรื อนเป้ าหมายให้บรรลุวตั ถุประสงค์ดงั กล่าว
๑๙

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

๒๐

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

เงินทุนโครงการ กข.คจ.
เงินทุนโครงการ กข.คจ. (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๒) ประกอบด้วย
๑. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
๒. เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๓. ดอกผลหรื อผลประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากเงินโครงการ กข.คจ.
๔. เงินบริ จาคหรื อเงินช่วยเหลืออื่นใดที่ให้โดยไม่มีเงื่อนไขหรื อข้อผูกพัน
๕. เงินกูต้ ามโครงการ กข.คจ.
๖. เงิ นอื่ นใดที่ หน่ วยงานอื่ นหรื อองค์กรอื่ นสนับสนุ นให้เป็ นเงิ นโครงการ
กข.คจ.
วัตถุประสงค์ “ เงินโครงการ กข.คจ."
เพื่อให้หวั หน้าครัวเรื อนเป้ าหมายยืมไปลงทุนประกอบอาชีพหรื อขยายกิจการ
อาชีพของตน เช่น อุตสาหกรรมในครัวเรื อน ค้าขาย งานช่าง เกษตรกรรม หรื ออาชีพอื่น

การรั บเงินทุนโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน
แนวทางการรับเงินทุนโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓
ข้ อ ๑๕) ดังนี้

๑. ให้ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ ้า น เปิ ดบัญ ชี เ งิ น ฝากธนาคารประเภท
ออมทรั พย์ไว้กบั ธนาคารของรั ฐ หรื อธนาคารที่ เป็ นรั ฐวิสาหกิ จ ในพื้นที่ อาํ เภอนั้น
หากไม่มีธนาคารดังกล่าวในอําเภอนั้นหรื ออําเภอใกล้เคียงอยูใ่ กล้กว่า ให้เปิ ดบัญชีฝาก
ไว้กบั ธนาคารในท้องที่อาํ เภอใกล้เคียง
๒. ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น เปิ ดบัญชีเงินฝาก โดยใช้ชื่อบัญชี
“ เงินทุน กข.คจ. บ้ าน.............................หมู่ที่........ตําบล............................”
๒๑

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๓. ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ร่ วมกับกรรมการที่ได้รับเลือก
จากคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น จํานวน ๒ คน เป็ นผูม้ ีอาํ นาจเบิกเงินจากบัญชี
เงินฝาก เงินทุน กข.คจ.หมู่บา้ น
๔. ให้ค ณะกรรมการผูม้ ี อ าํ นาจเบิ ก เงิ น ลงลายมื อ ชื่ อ ร่ ว มกัน ไม่ น้อ ยกว่ า
๒ ใน ๓ คน และประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น จะต้องลงลายมือชื่ อใน
การเบิกเงินทุกครั้ง
๕. เมื่อรับเงินทุน กข.คจ. แล้ว ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น นําเงินฝาก
เข้าบัญชีเงินทุน กข.คจ.หมู่บา้ น ภายใน ๓ วันทําการ

๒๒

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

เส้ นทางการบริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ.
๑
๒

กรมการพัฒนาชุมชน
สํ านักงบประมาณ

๓

คลังจังหวัด

๔

อําเภอ (หน่ วยงานย่ อย)

๕

บัญชีเงินฝาก คณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บ้าน

๖
๗

ขออนุมัตเิ งินงวด
จัดสรร / โอนเงิน
พจ. เบิกจ่ ายเงินทุน
สั่ งจ่ ายเป็ นเช็คให้ พอ.

จ่ ายให้ ครัวเรือนยืมเงิน
ครัวเรือน เบิก / ถอน
ไปประกอบอาชีพ

๘

ครัวเรือนคืนเงินยืม
ให้ กรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน

๙

นําเงินฝากเข้ าบัญชีเงินฝาก
กข.คจ. ของหมู่บ้าน
๒๓

พอ. ฝากเข้ าบัญชีอาํ เภอ
ภายใน ๓ วันทําการ แล้วโอนเงิน
เข้ าบัญชีเงินทุน กข.คจ.หมู่บ้าน ทันที
บัญชีออมทรัพย์ (ชื่อบัญชีเงินทุน กข.คจ.
บ้าน...................หมู่ที่.........ตําบล..................)

- คณะกรรมการ กข.คจ. อนุมตั ิโครงการ
- แจ้งครัวเรื อนทําสัญญายืมเงิน ภายใน ๓ วัน
นับแต่วนั รับแจ้งการอนุมตั ิ /ครัวเรื อนเปิ ดบัญชี

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
-โอนเงินเข้ าบัญชีหัวหน้ าครัวเรือน
- แจ้ งครัวเรือนรับเงินยืม

ระยะเวลาคืนเงินยืม กําหนดคืนเงิน
ภายใน ๓ ปี นับแต่วนั สั ญญา
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
นําเงินฝากเข้าบัญชีเงินทุน กข.คจ.
หมู่บา้ น ภายใน ๓ วันทําการ

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

การบริ หารเงินทุนโครงการ กข.คจ.
การดําเนินงานโครงการ กข.คจ. ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริ หารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ มีแนวทาง
การบริ หารเงินทุน กข.คจ. ดังนี้

การพิจารณาอนุมตั โิ ครงการและเงินยืม
ให้ค ณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ ้า น พิ จ ารณาอนุ ม ัติ โ ครงการและเงิ น ยื ม
ตามลําดับบัญชีทะเบียนครัวเรื อนเป้ าหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากร
ผูร้ ับผิดชอบประจําตําบล (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๗) มีแนวทางปฏิบตั ิ ดังนี้
๑. ให้พิจารณาอนุ มตั ิ โครงการและเงิ นยืมแก่ ครั วเรื อนเป้ าหมาย ตามบัญชี
ทะเบี ย นครั ว เรื อ นเป้ าหมาย ที่ ไ ด้จ ัด ทํา ไว้ค รั้ งแรกได้ยืม จนครบถ้ว นก่ อ น จึ ง ให้
ครัวเรื อนเป้ าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลัง ได้ยมื ในลําดับถัดไป

๒. กรณีหมู่บ้านที่ครัวเรือนมีรายได้ ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน
ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น พิจารณาอนุ มตั ิ โครงการและเงิ นยืมแกครั วเรื อน
เป้ าหมาย ที่ยงั ไม่บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการพัฒนาคุณภาพชี วิตใช้เป็ นเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สําหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป
๓. ประเภทอาชีพที่ครัวเรือนเป้าหมายสามารถเสนอขอยืมเงินได้ มี ดังนี้
๓.๑ อุตสาหกรรมในครัวเรื อน
๓.๒ ค้าขาย
๓.๓ งานช่าง
๓.๔ เกษตรกรรม
๓.๕ อาชีพอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ กข.คจ.เห็นชอบ ให้ทาํ ได้
เช่น รับจ้างซักรี ด รับซื้ อของเก่า เป็ นต้น
๒๔

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๔. การพิจารณาจํานวนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย โดยพิจารณาจาก
๔.๑ ความสามารถในการส่ งใช้เงินยืม
๔.๒ ประเภทอาชีพตามความเหมาะสมและเป็ นไปได้
๔.๓ ระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้
๕. เงื่อนไขในการใช้ เงินยืมของครั วเรื อนเป้าหมาย คือ ให้ นําไปใช้ ประกอบ
อาชีพตามโครงการที่เสนอขอยืม
๕.๑ ห้ามนําไปใช้หนี้สินเดิม
๕.๒ ห้ามนําไปบูรณะ ซ่อมแซมที่อยูอ่ าศัย
๕.๓ ห้ามนําไปใช้จ่ายในครอบครัว

กระบวนการอนุมตั เิ งินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
๑. คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น พิจารณาความเป็ นไปได้ของโครงการและ
เสนอแบบขอยืมเงิน ต่อพัฒนากรผูร้ ับผิดชอบประจําตําบลเห็นชอบ เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุมตั ิเงินยืมแก่ครัวเรื อนเป้ าหมาย
๒. คณะกรรมการ กข.คจ.หม◌ู ◌่บา้ น พิจารณาอนุมตั ิเงินยืมให้แก่ครัวเรื อน
เป้ าหมาย ให้พิจารณาตามลําดับตามบัญชีทะเบียนครัวเรื อนเป้ าหมาย
๓. การพิ จ ารณาอนุ ม ัติ เ งิ น ยื ม ต้อ งได้รั บ ความเห็ น ชอบจากพัฒ นากร
ผูร้ ับผิดชอบประจําตําบล ไม่ควรใช้วิธีการเฉลี่ยเงินทุน ควรพิจารณาตามความจําเป็ น
ความเหมาะสมของแต่ ล ะโครงการและคํา นึ ง ถึ ง ผลตอบแทนที่ จ ะได้รั บ โดยมี
ผังกระบวนการอนุมตั ิเงินยืม ดังนี้

๒๕

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

กระบวนการอนุมัตเิ งินยืม
ของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
การเสนอโครงการ

การเสนอขอยืมเงิน

ครัวเรือนเป้าหมาย เสนอ
แบบเสนอโครงการ

ครัวเรือนเป้าหมาย เสนอ
แบบขอยืมเงินทุน
เสนอ

เสนอ

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
พิจารณาเห็นชอบโครงการ

พัฒนากร พิจารณาเห็นชอบ
คําขอยืมเงิน
เสนอ

เสนอ

พัฒนากร พิจารณาความเป็ นไปได้
ของโครงการที่ขอยืม

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
พิจารณาอนุมตั เิ งินยืม

เสนอ

เสนอ

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น

โอนเงินเข้าบัญชี
ครัวเรือนเป้าหมาย

พิจารณาอนุมตั โิ ครงการ/แจ้งครัวเรือน

๒๖

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

การทําสั ญญายืมเงินตามโครงการ กข.คจ.
แนวทางการทํา สั ญ ญายื ม เงิ น ทุ น กข.คจ. ตามแบบที่ แ นบท้า ยระเบี ย บฯ
ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
๑. ให้เ ลขานุ การคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น แจ้ง ให้หัวหน้า ครั วเรื อ น
เป้ าหมายหรื อผูแ้ ทนที่ ได้รับอนุ มตั ิ โครงการและเงิ นยืม มาทําสั ญญายืมเงิน ภายใน
๓ วัน นับแต่วนั ที่รับแจ้งการอนุมตั ิโครงการและเงินยืม
๒. ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บา้ น รายงานผลการอนุมตั ิเงินยืม
ให้ อ าํ เภอทราบ และปิ ดประกาศให้ ท ราบโดยทั่ว กัน ณ ศู น ย์ป ฏิ บ ัติ ก ารหมู่ บ ้า น
โครงการ กข.คจ. หรื อในที่เปิ ดเผยของชุมชน
๓. ในการทําสัญญายืมเงิ น ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น และ
หัวหน้าครัวเรื อนเป้ าหมายหรื อผูแ้ ทน เป็ นคู่สัญญา และเป็ นผูม้ ีอาํ นาจลงนาม
ในสัญญา ในกรณี ที่ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ไม่อยู่หรื อไม่สามารถ
ปฏิ บ ตั ิ ห น้า ที่ ไ ด้ ให้ร องประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ ้า น หรื อ กรรมการที่
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ นมอบหมาย เป็ นผูล้ งนามในสัญญายืมเงินแทน
๔. ให้ทาํ สัญญายืมเงิ นทุน กข.คจ. ตามแบบที่ กาํ หนด (แนบท้ายระเบี ยบฯ
ข้อ ๑๙) จํานวน ๓ ชุด โดยส่ งมอบและเก็บไว้เป็ นหลักฐาน ดังนี้
๑) หัวหน้าครัวเรื อนเป้ าหมายผูย้ มื เงิน
จํานวน ๑ ชุด
๒) คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
จํานวน ๑ ชุด
๓) นายอําเภอ(มอบให้สาํ นักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ) จํานวน ๑ ชุด

การเบิกจ่ ายเงินให้ ครัวเรือนทีไ่ ด้ รับอนุมตั ใิ ห้ ยมื เงิน
การเบิ ก จ่ า ยเงิ น กองทุ น กข.คจ. ให้แ ก่ ค รั ว เรื อ นที่ ไ ด้รั บ อนุ ม ัติ ใ ห้ยื ม เงิ น
ดําเนินการโดยให้คณะกรรมการกองทุน กข.คจ. หมู่บา้ น โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ
หัวหน้าครัวเรื อนเป้ าหมายเต็มจํานวนที่ได้รับอนุมตั ิให้ยืม และออกใบรั บเงินยืมของ
ครัวเรื อนเป้ าหมาย ตามแบบที่กาํ หนด
๒๗

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

การกําหนดระยะเวลาการชําระคืนเงินยืม ของครัวเรือนเป้าหมาย
ให้ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บา้ น กํา หนดระยะเวลาการชํา ระคื น เงิ น ยืม
ทั้งนี้ ต้ องไม่ เกิน ๓ ปี นับแต่วนั ทําสัญญาโดยพิจารณา
๑. ความสามารถในการส่ งใช้เงินยืม
๒. ประเภทอาชีพตามความเหมาะสมและเป็ นไปได้
๓. ระยะเวลาที่จะก่อให้เกิดรายได้ของครัวเรื อนเป้ าหมาย

การผ่ อนผันการชําระคืนเงินยืม
กรณี มีเหตุสุดวิสัย ภัยพิบตั ิ ภัยธรรมชาติ หรื อเหตุจาํ เป็ นอื่นใดให้หวั หน้า
ครั วเรื อนเป้ าหมายหรื อผูแ้ ทน ยื่นคําร้ องพร้ อมเหตุ ผลความจําเป็ นเพื่อขอผ่อนผัน
ระยะเวลาการส่ งใช้คืนเงินยืม ต่อคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น และให้พิจารณาเป็ น
รายกรณี

การรายงานผลการดําเนินงานและการจัดทําเอกสารบัญชี
๑. ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น แจ้งผลการพิจารณาอนุมตั ิโครงการและ
อนุ มตั ิเงิ นยืมแก่ครัวเรื อนเป้ าหมายให้อาํ เภอทราบทุกครั้ง เมื่อมีการพิจารณาอนุ มตั ิ
โครงการและอนุมตั ิเงินยืม
๒. จัดทําเอกสารบัญชี ตามแบบที่กาํ หนด ได้แก่
๑) สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรื อนเป้ าหมาย (เล่มสี ม่วง)
๒) บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร โครงการ กข.คจ. (เล่มสี เขียว)
๓) บัญชีคุมลูกหนี้ โครงการ กข.คจ. (เล่มสี เหลือง)
๓. เมื่ อ มี ก าร รั บ เงิ น ยื ม – ส่ ง ใช้คื น เงิ น ยื ม ของครั ว เรื อ นเป้ าหมายให้ มี
หลักฐานการรับเงินยืม การส่ งใช้คืนเงินยืม พร้อมจัดทําบัญชีและลงทะเบียนรายการ
ข้อมูลให้ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั
๒๘

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

การรับเงินส่ งใช้ คนื เงินยืม จากครัวเรือนเป้าหมาย
เมื่อครัวเรื อนส่ งใช้คืนเงินยืม คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ออกใบรั บคืน
เงินยืม ให้ครัวเรื อนเป้ าหมายไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้ง และนําเงินฝากเข้าบัญชี เงินทุน
กข.คจ.ของหมู่บา้ น ภายใน ๓ วันทําการ

การหมุนเวียนการยืมเงินให้ กบั ครัวเรือนเป้าหมาย
๑. คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น จัดประชุมครัวเรื อนเป้ าหมาย เพื่อแจ้งผล
การรั บคื นเงิ นยืม พร้ อมแสดงหลักฐานการนําเงิ นที่ รับคื นฝากเข้าในบัญชี เงิ นทุ น
กข.คจ.ของหมู่ บ ้า น ภายใน ๗ วัน ทํา การ นับ จากวัน รั บ คื น เงิ น ยื ม จากครั ว เรื อ น
เป้ าหมาย
๒. คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น แจ้งครัวเรื อนเป้ าหมายตามบัญชี รายชื่ อ
ที่จดั เรี ยงลําดับไว้แล้ว ให้ครัวเรื อนเป้ าหมายยืน่ แบบเสนอโครงการและแบบขอยืมเงิน
โครงการ กข.คจ. เพื่อขอยืมเงินต่อไป

การติดตามกํากับดูแลและสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมายทีย่ มื เงิน
ไปประกอบอาชีพ ของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น จะต้องติดตามสนับสนุ นการประกอบอาชี พ
ของครั ว เรื อนเป้ าหมายภายหลัง จากที่ ไ ด้รั บ เงิ น ยื ม ไปแล้ว เพื่ อ ติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานตามประเด็น ดังนี้
๑. ครัวเรื อนนําเงินยืมไปประกอบอาชีพตามที่ระบุไว้ในโครงการจริ งหรื อไม่
ผลการประกอบอาชีพเป็ นอย่างไร ได้ผลหรื อไม่ มีปัญหาต้องช่วยเหลือแก้ไขอย่างไร
๒. ความพร้อมในการคืนเงินยืมตามจํานวน และระยะเวลาที่กาํ หนดในสัญญา
๓. การบันทึกข้อมูลของครัวเรื อนในสมุดบันทึกครัวเรื อนเป้ าหมายโครงการ
กข.คจ. (เล่มสี แดง) ครบถ้วนถูกต้องเป็ นปัจจุบนั หรื อไม่อย่างไร
๒๙

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

การส่ งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน
แนวทางการส่ งคื นเงิ นโครงการ กข.คจ.ของหมู่บา้ น เพื่อไปรวมเป็ นเงิ น
โครงการ กข.คจ.อําเภอ ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
๑. กรณี ห มู่ บ้ านเป้ าหมายตามโครงการ กข.คจ. ดํ า เนิ น การบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ของโครงการ กข.คจ. (ตามระเบี ย บฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ อ ๒๓)
วัตถุประสงค์ ของโครงการ กข.คจ. คือ “...เพื่อกระจายโอกาสให้คนยากจนระดับ
ครั วเรื อ นในหมู่ บา้ นเป้ าหมายมี เงิ น ทุ น ในการประกอบอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนยากจนให้ดีข้ ึนตามเกณฑ์ความจําเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ...”
๑.๑ กรณีห มู่ บ้านที่มีครั วเรื อนเป้าหมายรายได้ ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบ
ทุกครั วเรื อน แต่ ครั วเรื อนเป้าหมายยังคงต้ องได้ รับการพัฒนาคุณภาพชี วิตให้ ดีขึน้
ต่ อไป ให้หมู่บา้ นยังคงสามารถดําเนิ นการขับเคลื่อนโครงการ กข.คจ. ต่อไปได้ โดย
ให้ถือปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริ หารและการใช้จ่ายเงิ น
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓
๑.๒ กรณีหมู่บ้านที่มีครั วเรื อนเป้ าหมายรายได้ ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุก
ครัวเรือน และครัวเรือนเป้าหมายได้ รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ ดีขึน้ แล้ ว ให้ส่งคืน
เงิ น โครงการ กข.คจ.ของหมู่ บ ้า น ไปรวมเป็ นเงิ น ทุ น โครงการ กข.คจ.อํา เภอ
โดยดําเนินการ ดังนี้
๑) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น จัดประชุ มคณะกรรมการและ
ครั ว เรื อ นเป้ าหมาย และที่ ป ระชุ ม ต้อ งมี ก ารลงมติ โ ดยเสี ย งข้า งมากของที่ ป ระชุ ม
เห็นชอบ ในการส่ งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บา้ น
๒) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น แจ้งการส่ งคืนเงิน กข.คจ.ของ
หมู่บา้ น ให้คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอทราบ โดยไม่ชกั ช้า นับแต่วนั ที่ได้
๓๐

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
มีการจัดประชุมและที่ประชุมลงมติเห็นชอบการส่ งคืนเงิ น พร้ อมแนบสําเนาบันทึก
การประชุมด้วย
๓) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ส่ งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ.
จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ.อําเภอ” ภายใน ๗ วัน
ทําการ นับแต่วนั ที่ได้แจ้งส่ งคืนเงินกับคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ
๔) ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บา้ น แจ้งคณะกรรมการอํานวยการ
กข.คจ.อําเภอทราบ พร้ อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงิ นโครงการ กข.คจ.ของ
หมู่บา้ น เข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ.อําเภอ” และรับหลักฐานการส่ งคืนเงิ นโครงการ
กข.คจ.ของหมู่ บ ้า นจากคณะกรรมการอํา นวยการ กข.คจ.อํา เภอ เพื่ อ เก็บ ไว้เ ป็ น
หลักฐาน
๒. กรณี ห มู่ บ้ า นที่ อ ยู่ ใ นเขตเทศบาลใดเปลี่ ย นเป็ นชุ ม ชน หรื อ ถู ก ยุ บ ตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยลัก ษณะปกครองท้ อ งที่ และการยุ บ รวมนั้ น ทํ า ให้ มี เ งิ น โครงการ
กข.คจ. มากกว่ าหนึ่งโครงการ (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๐)
เมื่อมีการยุบรวมหมู่บา้ นทําให้มีเงินโครงการ มากกว่าหนึ่ งโครงการให้
หมู่บา้ นที่มีการยุบรวมนั้น คงมีเงินโครงการ กข.คจ. เพียงหนึ่ งโครงการ ซึ่ งได้มีการ
ชําระคืนเงินจากครัวเรื อนเป้ าหมายแล้ว ส่ วนที่เกินจากหนึ่งโครงการนั้นให้ดาํ เนินการ
ส่ งคืนต่อคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอ การส่ งคืนเงินโครงการ กข.คจ.
หมู่บ้าน ให้ดาํ เนินการ ดังนี้
๑) ให้พฒั นากรผูร้ ั บผิดชอบประจําตําบล จัดประชุ มคณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บา้ น และครั วเรื อนเป้ าหมายทั้งสองหมู่บา้ น ที่ ถูกยุบรวมตามกฎหมาย
ว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อชี้แจงทําความเข้าใจเกี่ยวกับการส่ งคืนเงินโครงการ
กข.คจ.ของหมู่บา้ น ไปรวมเป็ นเงินทุนโครงการ กข.คจ.อําเภอ
๒) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น แจ้งการส่ งคืนเงิน กข.คจ.ของ
หมู่บา้ น ให้อาํ เภอทราบโดยไม่ชกั ช้า นับแต่วนั ที่ได้มีการประชุมชี้แจงทําความเข้าใจ
๓๑

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๓) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ส่ งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ.
จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท โดยโอนเงินเข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ.อําเภอ” ภายใน ๗ วัน
ทําการ นับแต่วนั ที่ได้แจ้งการส่ งคืนเงิน กับคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอ
และให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น แจ้งคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอ
ทราบพร้อมแนบสําเนาหลักฐานการโอนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บา้ น เข้าบัญชี
เงินทุน กข.คจ.อําเภอ และรับหลักฐานการส่ งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บา้ น จาก
คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอ เพื่อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน

การบริ หารและการเบิกจ่ ายเงินโครงการ กข.คจ.อําเภอ
๑. เมื่อมีหมู่บา้ นแสดงเจตนาที่จะคืนเงินโครงการ กข.คจ.หมู่บา้ น เป็ นการคืน
เงินหมู่บา้ นแรกของอําเภอ ให้คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอ ดําเนินการเปิ ด
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ใช้ชื่อบัญชีวา่ “เงินทุน กข.คจ.อําเภอ...ระบุ
ชื่ออําเภอ...”
๒. ให้มีคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินทุน กข.คจ.อําเภอ ประกอบด้วย
๑) ประธานคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอ
๒) กรรมการ
๓) เลขานุการ
โดยมี เงื่ อนไขในการเบิกจ่ายเงิ น ๒ ใน ๓ และให้มีประธานคณะกรรมการ
อํานวยการ กข.คจ.อําเภอ ลงนามเบิกจ่ายเงินทุน กข.คจ.อําเภอ ด้วยทุกครั้ง
๓. เมื่อคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ ได้รับเงินโครงการ กข.คจ.
จากหมู่บา้ นไม่ว่ากรณี ใด ให้จดั ให้มีหลักฐานในการส่ งคืน รับคืนเงิน ให้แก่หมู่บา้ นที่
ส่ งคืนเงินโครงการ กข.คจ.หมู่บา้ น นั้นด้วย

๓๒

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๔. ให้ประธานคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอ เรี ยกประชุมกรรมการ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคืนเงินโครงการ กข.คจ. หมู่บา้ น
๕. ให้ พิ จ ารณาหมู่ บ ้า นเป้ าหมายตามโครงการ กข.คจ. (ตามระเบี ย บฯ
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๔) จํานวนทั้งสิ้ น ๓๙,๖๔๖ หมู่บา้ น ดําเนินการไปแล้ว ๒๙,๒๓๔
หมู่บา้ น คงเหลื อหมู่บา้ นที่ ยงั ไม่เคยได้รับเงิ นโครงการ กข.คจ. จํานวน ๑๐,๔๑๒
หมู่บา้ น
๖. การพิ จ ารณามอบเงิ น ทุ น โครงการ กข.คจ.อํา เภอ ให้ ค ณะกรรมการ
อํา นวยการ กข.คจ.อํา เภอ ดํา เนิ น การตามประกาศกรมการพัฒ นาชุ ม ชน เรื่ อง
การเบิกจ่ายเงินทุนโครงการ กข.คจ.อําเภอ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๗. การพิจารณาจํานวนเงิ นทุนให้แก่ หมู่บา้ น ให้คณะกรรมการอํานวยการ
กข.คจ.อําเภอ พิจารณาเงินทุนทั้งโครงการ จํานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
๘. ให้คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอ รายงานผลการบริ หารเงินทุน
โครงการ กข.คจ.อําเภอ ให้ผูว้ ่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน ๑๕ วันทําการ นับแต่
วันที่ ได้รับคื นเงิ นโครงการ กข.คจ.จากหมู่บา้ นเป้ าหมายไม่ ว่ากรณี ใด
หรื อ
คณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ.อําเภอ ได้ส่งมอบเงิ นทุนโครงการ กข.คจ. ให้กบั
หมู่บา้ นเป้ าหมาย(ใหม่) รับไปดําเนินการเรี ยบร้อยแล้ว

การเปลีย่ นแปลงสถานภาพของหมู่บ้าน กข.คจ.
๑. กรณีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิม
๑) ให้คงเงินโครงการ กข.คจ.ไว้ในหมู่บา้ นเดิมเพื่อให้ครัวเรื อนเป้ าหมาย
ยืม เป็ นทุ น ในการประกอบอาชี พ ต่ อ ไป ให้คดั เลื อ กและจัด ลํา ดับ จากครั ว เรื อ นใน
หมู่บา้ นเดิมเป็ นครัวเรื อนเป้ าหมายตามโครงการต่อไป โดยให้คดั เลือกและจัดลําดับ
ครั ว เรื อ นเป้ าหมาย ตามแนวทางการคัด เลื อ กและจัด ทํา บัญ ชี ท ะเบี ย นครั ว เรื อ น
เป้ าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
๓๓

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๒) ส่ วนครัวเรื อนเป้ าหมายเดิ มที่แยกไปอยู่หมู่บา้ นใหม่ ให้พน้ จากการ
เป็ นครัวเรื อนเป้ าหมายของหมู่บา้ นเดิมนับแต่ได้มีการแยกหมู่บา้ น เว้ นแต่ ครัวเรื อน
ที่ยงั คงค้างชําระเงินยืมตามโครงการ กข.คจ. ให้ยมื เงินต่อไปจนครบกําหนดและส่ งคืน
ตามสั ญ ญาเดิ ม จนครบถ้ว นแล้ว จึ ง ให้ พ ้น จากการเป็ นครั ว เรื อนเป้ าหมายของ
หมู่บา้ นเดิม ส่ วนการคัดเลือกและจัดลําดับบัญชีทะเบียนครัวเรื อนเป้ าหมายเพิ่มเติมให้
ดําเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
๓) ให้ ถื อ ว่ า คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ ้า นเดิ ม ที่ ไ ด้แ ต่ ง ตั้ง ไว้แ ล้ว
ทําหน้าที่ต่อไปจนครบวาระ เว้ นแต่ กรณี กรรมการดังกล่าวถูกแยกไปอยูห่ มู่บา้ นใหม่
จึงให้พน้ จากการเป็ นกรรมการ กข.คจ.ของหมู่บา้ นเดิม นับแต่วนั แยกหมู่บา้ น และให้
เลื อกกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น จากหมู่บา้ นเดิ มแทนตําแหน่ งนั้น ภายใน ๑๕ วัน
โดยให้ดาํ รงตําแหน่งจนครบวาระตามที่เลือกแทน
๒. กรณีหมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ. ที่อยู่ในเขตเทศบาลใดเปลี่ยนเป็ น
ชุมชนหรือหมู่บ้านดังกล่ าวถูกยุบตามกฎหมายว่ าด้ วยลักษณะปกครองท้ องที่
๒.๑ กรณี หมู่บา้ นเป้ าหมายที่อยูใ่ นเขตเทศบาลเปลี่ยนเป็ นชุมชน
๑) ให้ เ งิ นทุ น ตามโครงการ กข.คจ. ครั ว เรื อนเป้ าหมาย
คณะกรรมการ กข.คจ. ตลอดจนผลของการที่ได้ดาํ เนิ นงานที่ผ่านมาก่อนหน้ายังคง
มีผลต่อไป
๒) ให้วาระการดํารงตําแหน่ งของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
ที่ได้มีการแต่งตั้งก่อนเปลี่ยนฐานะเป็ นชุ มชนในเขตเทศบาล คงนับเวลาต่อเนื่ องไป
จนกว่าจะครบวาระ
๓) ให้ ถื อ ว่ า ครั ว เรื อ นเป้ าหมายเดิ ม เป็ นครั ว เรื อ นเป้ าหมายตาม
โครงการ กข.คจ. ต่อไป ส่ วนการคัดเลือกและจัดลําดับบัญชีทะเบียนครัวเรื อนเป้ าหมาย
เพิ่มเติม ให้ดาํ เนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

๓๔

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๒.๒ กรณี หมู่บา้ นถูกยุบตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๑) การยุบรวมหมู่บา้ นทําให้มีเงิ นโครงการ กข.คจ. มากกว่าหนึ่ ง
โครงการ เมื่อได้มีการชําระคืนเงินจากครัวเรื อนเป้ าหมายที่ยืมเงินแล้ว ให้หมู่บา้ นที่มี
การถูกยุบรวมส่ งคื นเงิ นโครงการ กข.คจ.ของหมู่บา้ น ต่ อคณะกรรมการ กข.คจ.
อําเภอ โดยปฏิบตั ิตามแนวทางการส่ งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บา้ น ตาม
แนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด
๒) เมื่อมีการยุบรวมหมู่บา้ น ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ระงับ
การปฏิ บตั ิ หน้าที่ เป็ นการชั่วคราว และจัดให้มีการคัดเลื อกคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บา้ น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่การยุบรวมมีผลใช้บงั คับ ส่ วนการทั้งหลายที่ได้
ดําเนินการอยูก่ ่อนการยุบรวมยังคงดําเนินการได้ต่อไป
๓) ให้ ถื อ ว่ า ครั ว เรื อ นเป้ าหมายเดิ ม เป็ นครั ว เรื อ นเป้ าหมายตาม
โครงการ กข.คจ. ต่อไป ส่ วนการคัดเลือกและจัดลําดับบัญชี ทะเบียนครั วเรื อน
เป้ าหมายเพิ่มเติม ให้ดาํ เนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกําหนด

๓๕

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

ส่วนที่ ๓
การส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม
และการรายงาน

๓๖

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

การส่ งเสริ ม สนับสนุน การดําเนินงานโครงการ กข.คจ.
๑. ผู้ทําหน้ าที่ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินงานโครงการ กข.คจ ได้ แก่
๑.๑ พัฒนากร ผูร้ ั บผิดชอบหมู่บา้ นเป้ าหมาย ทําหน้าที่ ส่งเสริ ม สนับสนุ น
การดําเนินงานโครงการ กข.คจ. ดังนี้
๑) ส่ งเสริ มกระบวนการเรี ยนรู ้ในการบริ หารจัดการแก่
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
๒) ส่ งเสริ ม สนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรื อนเป้ าหมาย
๓) สนับสนุนการจัดทําระบบข้อมูลและเอกสาร บัญชีคุมต่างๆ
๔) ติดตาม ตรวจสอบ กํากับ ดูแลเงินทุน กข.คจ.ของหมู่บา้ นที่รับผิดชอบ
๕) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
๖) ปฏิบตั ิงานอื่นๆ ตามที่พฒั นาการอําเภอมอบหมาย
๑.๒ พัฒนาการอําเภอ ทําหน้าที่ ส่ งเสริ ม สนับสนุน ในการจัดทําแผนพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารเงิ นโครงการ กข.คจ. และชี้ แจง แนะนําติดตาม และกํากับ
ดูแลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ. ของพัฒนากรผูร้ ับผิดชอบประจําตําบล
๑.๓ พัฒ นาการจั ง หวัด ทํา หน้า ที่ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ติ ด ตามกํา กับ ดู แ ล
การดําเนิ นงานตามโครงการ กข.คจ. ภายในจังหวัด และมอบหมายเจ้าหน้าที่ติดตาม
ตรวจสอบและแนะนําการลงบัญชี คุมลูกหนี้ และบัญชี เงิ นฝากธนาคารของหมู่บา้ น
เป้ าหมาย แล้วรายงานผลให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดทราบ ปี ละ ๑ ครั้ง
เพื่อให้การดําเนินงานตามโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) เป็ นไป
ตามแนวทางปฏิบตั ิที่กรมการพัฒนาชุมชนส่ งเสริ ม สนับสนุน รวมทั้งป้ องกัน มิให้เกิด
กรณี ความเสี ยหายขึ้น โดยไม่ขดั หรื อแย้งกับระเบียบของทางราชการ และเป็ นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริ หารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ จึงได้มีแนวปฏิบตั ิของเจ้าหน้าที่ ดังนี้
๓๗

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

ระดับจังหวัด
๑. ให้ พ ัฒ นาการจัง หวัด กํา ชั บ ให้ หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน พัฒ นาการอํา เภอ
นั ก วิ ช าการพัฒ นาชุ ม ชนและพัฒ นากรทุ ก คนได้ศึ ก ษา และทํา ความเข้า ใจใน
สาระสําคัญในระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และแนวทางปฏิบตั ิให้มีความชัดเจน
๒. ตระหนัก ในความสํา คัญ ของงบประมาณตามโครงการ
กข.คจ.
ซึ่ งเจ้าหน้าที่ พฒั นาชุ มชนทุกระดับต้องมี บทบาท และมี ส่วนร่ วมรั บผิดชอบในการ
ส่ ง เสริ มสนั บ สนุ น และติ ด ตามดู แ ลให้ ค งอยู่ แ ละเกิ ด ประโยชน์ แ ก่ ป ระชาชน
กลุ่มเป้ าหมายอย่างแท้จริ ง
๓. ไม่กระทําการใดๆ ในลักษณะเข้าไปสอดแทรก หรื อแสวงหาประโยชน์
จากงบประมาณของโครงการที่อาจส่ งผลให้เกิดความเสี ยหายต่อโครงการ
๔. ตรวจสอบฐานะของเงิ น ทุ น ในหมู่ บ ้า นให้ มี ก ารบริ หารจัด การและ
หมุนเวียนเป็ นไปตามแนวทางและเป้ าหมายของโครงการ หากพบความเสี ยหายหรื อ
ความไม่ถูกต้องให้หาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ ว
๕. จัดกิ จกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู ้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ ยวกับโครงการ
กข.คจ. แก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ และตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
๖. กํา ชับ ให้มี ก ารมอบหมายการงานเมื่ อ มี ก ารโยกย้า ยโดยเคร่ ง ครั ด ตาม
ระเบียบวิธีการที่ราชการกําหนดไว้
๗. ให้เน้นยํ้าในการใช้สมุดบันทึ กสถานะหมู่บา้ นโครงการ กข.คจ. ประจํา
อําเภอ ดังนี้
๑) นําประเด็นเรื่ อง สมุดบันทึกสถานะหมู่บา้ นโครงการ กข.คจ.ประจํา
อําเภอ กําหนดเป็ นวาระเพื่อพิจารณาในที่ประชุมพัฒนาการอําเภอประจําเดือน และ
ควรปฏิบตั ิเป็ นประจําโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ วงระยะเวลาที่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
ตําแหน่งหน้าที่

๓๘

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๒) เน้นยํ้าให้พฒั นาการอําเภอปฏิบตั ิตามแนวทาง และขั้นตอนที่กาํ หนด
ไว้ในสมุดบันทึกสถานะหมู่บา้ นโครงการ กข.คจ. ประจําอําเภอ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
และสมบูรณ์ ต่อเนื่องเป็ นปัจจุบนั ทั้ง ๓ ส่ วน
๓) ให้ ถื อ เป็ นหน้ า ที่ สํ า คัญ ของพัฒ นาการจัง หวัด หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน
นักวิชาการพัฒนาชุ มชนจังหวัดในการนิ เทศ และติ ดตามการดําเนิ นงานโครงการ
กข.คจ.ระดับอําเภอ ที่ตอ้ งตรวจสอบการปฏิบตั ิของพัฒนาการอําเภอให้ถูกต้อง ครบถ้วน
๔) ในกรณี ที่สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอใด สมุดบันทึกสถานะหมู่บา้ น
สู ญหาย ขอให้พฒั นาการอําเภอ ตรวจสอบข้อเท็จจริ งแล้วรายงานพัฒนาการจังหวัด
ทราบ พร้อมทั้งจัดทําสมุดบันทึกสถานะของหมู่บา้ น กข.คจ. ขึ้นใช้แทนด้วย สําหรับ
กรณี อ าํ เภอที่ ใ ช้ส มุ ด บัน ทึ ก สถานะของหมู่ บ ้า น กข.คจ.หมดแล้ว ให้เ ก็ บ ไว้เ ป็ น
เอกสารสําคัญของการดําเนินงานโครงการ กข.คจ. ประจําอําเภอ แล้วจัดทําขึ้นใช้แทน
ต่อไป
๘. พิจารณาผลความสําเร็ จหรื อข้อบกพร่ องเสี ยหาย ของโครงการ กข.คจ. ใน
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
๙. ยํ้าเน้นให้เจ้าหน้าที่ องค์กรและประชาชน ตระหนักในความสําคัญและ ทํา
ความเข้าใจกระบวนการดําเนินงาน และมีส่วนร่ วมทุกขั้นตอน
๑๐. สรุ ป วิเคราะห์ผล ปั ญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ผปู ้ ฏิบตั ิและผูเ้ กี่ยวข้อง
ทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุ ง
๑๑. ให้ประสานความร่ วมมือกับพนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวน ใน
พื้นที่ดาํ เนิ นงานโครงการ กข.คจ. เมื่อเกิ ดกรณี ความเสี ยหายเกี่ ยวกับเงิ นทุนของ
โครงการขึ้น ดังนี้
๑) ประสานความร่ วมมื อเพื่อ ทําความเข้าใจเกี่ ยวกับโครงการ กข.คจ.
ในเบื้องต้น เพื่อนําไปสู่ การช่วยเหลือ แนะนํา

๓๙

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๒) ขอรับคําแนะนําในแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบตั ิตามข้อกฎหมาย
เกี่ยวกับการดําเนินการทางคดีที่ถูกต้อง
๓) ขอความร่ วมมือให้ความรู ้ ความเข้าใจในแนวทาง และขั้นตอนปฏิบตั ิ
ตามข้อกฎหมายเกี่ ยวกับการดําเนิ นการทางคดีที่ถูกต้อง ในโอกาสจัดการประชุม
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนตามโอกาสและความเหมาะสม

ระดับอําเภอ / ตําบล
๑. การประชุ มพัฒนากรประจําเดื อ น ให้กาํ หนดระเบี ยบวาระการประชุ ม
เกี่ยวกับโครงการ กข.คจ. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา-อุปสรรค ข้อเสนอแนะ
เพื่อนําเสนอที่ประชุมพัฒนาการอําเภอในระดับจังหวัด
๒. ให้สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ จัดทําคําสั่งอําเภอ โดยนายอําเภอเป็ น
ผูล้ งนามในคําสั่งแต่งตั้งและมอบหมายเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน (พัฒนากร) รับผิดชอบ
หมู่บา้ น กข.คจ. ให้ชดั เจนครบถ้วน เพื่อผลในการสนับสนุ น ติดตาม และกํากับดูแล
ให้มีประสิ ทธิ ภาพ พร้ อมทั้งปรั บปรุ งแก้ไขเพิ่มเติ มให้มีความต่อเนื่ องเป็ นปั จจุ บนั
เมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ และให้แจ้งจังหวัดทราบด้วยทุกครั้ง
๓. ให้เจ้าหน้าพัฒนาชุ มชนที่ ติดตาม กํากับดูแลการพิจารณาอนุ มตั ิ เงิ นยืม
ของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็ นไปได้
๔. พัฒ นากรผูร้ ั บ ผิ ด ชอบต้อ งให้ค วามสนใจในการประกอบอาชี พ ของ
ครัวเรื อน ติดตามแนะนําช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและจริ งจัง
๕. จัดประชุ มระหว่างคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
และครั วเรื อน
เพื่ อ ทบทวนเพิ่ ม พู น ความรู ้ เ ป็ นระยะๆ และเชิ ญ หน่ ว ยงาน/ผู ้ป ระกอบการ
ที่ประสบความสําเร็ จในอาชีพ ร่ วมชี้แจงข้อมูลด้วย
๖. ให้เจ้าหน้าที่ พฒ
ั นาชุ มชนระดับอําเภอถื อ ปฏิ บตั ิ ในการใช้สมุ ดบันทึ ก
สถานะหมู่บา้ นโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจําอําเภอ โดย

๔๐

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๑) ให้ใช้สมุดบันทึกสถานะฯ ประจําสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ โดย
ให้พ ฒ
ั นาการอํา เภอ ควบคุ ม ดู แ ลรั บ ผิ ด ชอบการบัน ทึ ก ข้อ มู ล และถื อ เป็ นเอกสาร
ทะเบียนข้อมูลราชการสําคัญตามโครงการ กข.คจ.
๒) ให้บนั ทึกข้อมูลหมู่บา้ น กข.คจ. ในความรับผิดชอบของสํานักงาน
พัฒนาชุมชนอําเภอให้เป็ นปัจจุบนั
๓) ให้บนั ทึ กข้อมูลหมู่บา้ นทุกครั้ งที่ มีการโยกย้าย สับเปลี่ ยนตําแหน่ ง
หน้าที่หรื อพื้นที่ของเจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนผูร้ ับผิดชอบหมู่บา้ น กข.คจ. โดยให้ถือว่า
เป็ นส่ วนหนึ่งของการมอบหมายการงานด้วย
๗. ให้จ ัด ทํา เอกสารสรุ ป ข้อ มู ล ในระดับ หมู่ บ ้า นและครั ว เรื อ นที่ ป ระสบ
ผลสําเร็ จในลักษณะของกรณี ตวั อย่างไว้ให้พร้ อม และพิจารณาเป็ นคราวๆ ไป ตาม
ความสนใจเฉพาะพื้นที่

การติดตามการดําเนินงานโครงการ กข.คจ.
๑. ให้ จ ัง หวัด มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งทุ ก ระดับ ออกไปติ ด ตาม
สนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริ งจัง
๒. ให้จงั หวัดกําหนดให้มีคณะกรรมการติดตามผลและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ในระดับจังหวัดเป็ นการเฉพาะ เพื่อร่ วมฝึ กอบรมเตรี ยมความพร้ อม นิ เทศติ ดตาม
ตรวจสอบ รวมรวมข้อมูล และรายงาน
๓. ให้เจ้าหน้าที่ ทุกระดับกําหนดแผนการติ ดตาม ตรวจสอบอย่างต่อ เนื่ อ ง
โดยเฉพาะหมู่บา้ นที่ ผลการตรวจสอบมี ปัญหาข้อบกพร่ อ ง
เพื่อ วิเคราะห์ ผล
ประเมินผล และแก้ไขข้อบกพร่ อง
๔. ให้เจ้าหน้าที่การเงิ นและบัญชี สํานักงานพัฒนาชุ มชนจังหวัด ตรวจสอบ
และแนะนําการลงบัญชีของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ปี ละ ๑ ครั้ง (ปี งบประมาณ)
หรื อให้เจ้าหน้าที่ของอําเภอช่วยตรวจสอบ แล้วรายงานผูว้ า่ ราชการจังหวัดทราบ

๔๑

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
๕. การติดตาม นิ เทศงานหมู่บา้ น กข.คจ. ของพัฒนาการจังหวัดและหัวหน้า
กลุ่มงาน นักวิชาการ และพัฒนาการอําเภอ ให้ติดตามและตรวจสอบการจัดทําข้อมูล
ผลความก้าวหน้าโครงการ กข.คจ. ทุกครั้ง หากพบไม่มีการติดตั้งไว้ และ/หรื อไม่มี
การจัดแสดงรายการข้อมูลตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุ มชนกําหนด ให้พิจารณา
เร่ งรัดและกําชับให้ดาํ เนินการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ ว
๖. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน สอดแทรกเป็ นผูร้ ับ-จ่ายเงินสดของเงินทุน
หรื อเงิ นที่ครัวเรื อนได้รับหรื อนําส่ งคืนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทําดังกล่าว
กรมการพัฒนาชุมชนจะดําเนินการทางวินยั กับผูเ้ กี่ยวข้องทุกระดับ

การประชาสั มพันธ์ โครงการ กข.คจ.
๑. ประชาสัมพันธ์โครงการ กข.คจ. ให้องค์กร ผูน้ าํ และประชาชนในระดับ
พื้นที่ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับรู ้ รับทราบโดยทัว่ ถึง
๒. สนับ สนุ น การจัด ทํา ป้ ายชื่ อ หมู่ บ ้า นโครงการ กข.คจ. ป้ ายทะเบี ย น
ครัวเรื อนเป้ าหมาย และป้ ายโครงสร้างพร้อมรายชื่อคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
๓. ประชาสัมพันธ์โครงการทางหอกระจายข่าวในหมู่บา้ น ประชาสัมพันธ์ต่อ
ที่ประชุมระดับหมู่บา้ น/ตําบล/อําเภอ และประชาสัมพันธ์ต่อสื่ อสารมวลชนต่างๆ ตาม
โอกาสและความเหมาะสม

๔๒

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

การรายงาน
แนวทางการรายงาน (ตามระเบียบฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้ อ ๒๖ และข้ อ ๒๗)
๑. การรายงานภาวะหนีส้ ิ นและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้ าหมาย
๑.๑ ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น รายงานภาวะหนี้ สินและฐานะ
การเงิ นของครั วเรื อนเป้ าหมาย ให้อ าํ เภอทราบเพื่อรายงานจังหวัด ปี ละ ๒ ครั้ ง
ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายน ของทุกปี ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
๑.๒ ให้อาํ เภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนรายงานให้
จังหวัดทราบ
๑.๓ ให้จงั หวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนรายงาน
ภาวะหนี้ สินและฐานะการเงิ นโครงการ กข.คจ.ของหมู่บา้ นเป้ าหมาย ให้กรมการ
พัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
๑.๔ สําหรับหมู่บา้ นที่มีปัญหาเงินทุนไม่ครบถ้วน ขอให้จงั หวัดร่ วมกับ
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ได้แก้ไขปั ญหาแล้วรายงานผลสภาพปั ญหาการบริ หาร
เงินทุนโครงการ กข.คจ. ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
พร้อมกับการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรื อนเป้ าหมาย
๒. การรายงานผลความก้ าวหน้ าการดําเนินงานโครงการ กข.คจ.
๒.๑ ให้อาํ เภอรายงานผลความก้าวหน้าการดําเนิ นงานโครงการ กข.คจ.
ให้จงั หวัด ปี ละ ๑ ครั้ง ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
๒.๒ ให้อาํ เภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนรายงานให้
จังหวัดทราบ
๒.๓ ให้ จ ัง หวัด ตรวจสอบความถู ก ต้อ ง ครบถ้ว นตามแบบรายงาน
ฐานข้อมูลหมู่บา้ นและครัวเรื อนเป้ าหมายโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
ก่อนรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี
๔๓

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

เอกสารทีเ่ กีย่ วข้ องในการดําเนินงานโครงการ กข.คจ.
๑. เอกสารและทะเบียนประกอบการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
๑.๑ สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนยากจนเป้ าหมาย (เล่มสี ม่วง)
เป็ นเอกสารที่ใช้รวบรวมรายชื่อ และข้อมูลของครัวเรื อนเป้ าหมายของ
แต่ละหมู่บา้ น แสดงข้อมูล ๒ ลักษณะ คือ
๑) ข้อมูลหลักของครัวเรื อนเป้ าหมาย
๒) ข้อมูลการยืมเงินของครัวเรื อนเป้ าหมาย แสดงข้อมูลการยืมเงิน
ในแต่ละรอบของครัวเรื อนเป้ าหมาย
๑.๒ เอกสารประกอบการขอยืมเงินของครัวเรือนเป้ าหมาย ประกอบด้ วย
๑) แบบเสนอโครงการ ของครัวเรื อนเป้ าหมาย
๒) แบบขอยืมเงิน ของครัวเรื อนเป้ าหมาย
๓) แบบสัญญายืมเงินทุน ของครัวเรื อนเป้ าหมาย
๔) แบบรับเงินยืม ของครัวเรื อนเป้ าหมาย
๑.๓ ใบเสร็จรับเงิน หรือแบบรับคืนเงินยืม จากครัวเรือนเป้าหมาย
เป็ นหลักฐานการรับคืนเงินจากครัวเรื อนเป้ าหมาย โดยออกใบรับคืน
เงินยืม ให้ครัวเรื อนเป้ าหมายที่มีการชําระคืนเงินยืมทุกครั้ง
๑.๔ สมุดบันทึกครัวเรือนเป้าหมาย
เป็ นแบบสําหรับให้ครัวเรื อนเป้ าหมายที่ได้รับอนุ มตั ิยืมเงินไปประกอบ
อาชีพบันทึก โดยให้พฒั นากรและคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ติดตามให้คาํ แนะนํา
การบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องเป็ นปัจจุบนั พร้อมรับการตรวจได้ทนั ที
๑.๕ สมุดบันทึกสถานะหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ประจําอําเภอ
ใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อ ในการสนับ สนุ น การดํา เนิ น งานตามโครงการของ
พัฒนาการอําเภอ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและเกิดประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด
- ประกอบด้วยข้อมูล ๓ ส่ วน ได้แก่
๔๔

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
ส่ วนที่ ๑ การบันทึกข้อมูลทะเบียนหมู่บา้ นโครงการ กข.คจ.
ส่ วนที่ ๒ การบันทึกการส่ งมอบและรับมอบเงินทุนหมู่บา้ น
กข.คจ. ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พฒั นาชุ มชน เมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยน
ตําแหน่งเจ้าหน้าที่
ส่ วนที่ ๓ การบั น ทึ กข้ อ มู ลและสถานะของหมู่ บ้ า น
ประกอบการส่ งมอบและรับมอบตามส่ วนที่ ๒ และการรายงานบันทึกการส่ งมอบและ
รับมอบดังกล่าวให้จงั หวัดทราบ
- ให้บนั ทึ กข้อมูลทุกครั้ งที่ มีการโยกย้าย สับเปลี่ ยนตําแหน่ งหน้าที่
และ/หรื อพื้ น ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบหมู่ บ ้ า นโครงการ กข.คจ. ได้ แ ก่
พัฒ นาการอํา เภอ พัฒ นากร โดยถื อ เป็ นส่ ว นหนึ่ ง ของการมอบหมายการงานของ
เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชนในระดับอําเภอ
๑.๖ แบบมอบหมายงาน ของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น ให้จ ัด ทํา ขึ้ น
ทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารส่ ง มอบงานระหว่ า งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ ้า นชุ ด เดิ ม และ
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
๑.๗ บันทึกการประชุ มคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ให้จดั ทําขึ้นไว้ทุกครั้ง
ที่มีการประชุม เพื่อเป็ นหลักฐานสําหรับอ้างอิงและการตรวจสอบ
๒. บัญชีการเงินโครงการ กข.คจ.
๒.๑ บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร (สี เขียว)
๒.๒ บัญชีคุมลูกหนี้ (สี เหลือง)
ให้จดั ทําบัญชีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นปัจจุบนั สามารถตรวจสอบได้
๓. เอกสารประกอบอืน่ ๆ ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล และประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น
๓.๑ ข้อมูลผลความก้าวหน้าโครงการ กข.คจ.หมู่บา้ น
๓.๒ แบบตัวอย่าง “ป้ ายทะเบียนครัวเรื อนเป้ าหมาย”
๓.๓ แบบตัวอย่าง “โครงสร้างและรายชื่อคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น”
๓.๔ แบบตัวอย่าง “ป้ ายชื่อหมู่บา้ นโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน”
๔๕

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

การประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ.
แนวทางการประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ.
๑. ให้เ จ้า หน้า ที่ ผู ้รั บ ผิ ด ชอบ ทํา การประเมิ น การพัฒ นากิ จ กรรมหมู่ บ ้า น
กข.คจ. ปี ละ ๑ ครั้ ง ภายในเดื อ นกัน ยายนของทุ ก ปี ตามแบบสํา รวจข้อ มู ล การ
ดํา เนิ น งานโครงการ กข.คจ. เพื่ อ ประเมิ น ผลการพัฒ นากิ จ กรรมหมู่ บ ้า น กข.คจ.
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สามารถดาวน์โหลดแบบสํารวจฯ ได้ทางเว็บไซต์สาํ นักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชน
๒. ให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เป็ นผูป้ ระมวลผลข้อมูลตามจํานวนหมู่บา้ น
เป้ าหมายที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนของอําเภอในแบบสรุ ปข้อมูลที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกําหนดให้
๓. ให้อาํ เภอนําผลการประเมินบันทึกลงในแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บา้ น
และครัวเรื อนเป้ าหมายโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้บนั ทึกผล
การประเมิน ลงในช่องระดับการพัฒนาหมู่บา้ นตามแบบรายงานดังกล่าว
๔. ให้อาํ เภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่ งให้จงั หวัด
๕. ให้จงั หวัดสรุ ปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของจังหวัด และตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูล ตามแบบสรุ ปผลการประเมินฯ และแบบรายงานฐานข้อมูล
หมู่บา้ นและครัวเรื อนเป้ าหมายโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.) ในช่อง
ระดับการพัฒนา ให้ขอ้ มูลครบถ้วนถูกต้องตรงตามความเป็ นจริ ง
ผู้จัดเก็บข้ อมูลและผู้ให้ ข้อมูล
๑. ผูจ้ ดั เก็บข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่พฒั นาชุมชน(พัฒนากร) ผูร้ ับผิดชอบพื้นที่
ดําเนินโครงการ กข.คจ. ที่กาํ หนด
๒. ผูใ้ ห้ขอ้ มูล ได้แก่ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น ที่ เป็ นผูร้ ั บผิดชอบการ
บริ หารจัดการเงินทุนของหมู่บา้ น กข.คจ. ร่ วมกันให้ขอ้ มูลแก่พฒั นากรผูจ้ ดั เก็บข้อมูล
ในลักษณะการสอบถามประกอบการสัมภาษณ์
๔๖

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

การดําเนินงานเครื อข่ ายหมู่บ้าน กข.คจ.
แนวทางการจัดตั้งเครือข่ ายหมู่บ้าน กข.คจ.
๑. ให้จงั หวัดทบทวนและส่ งเสริ มการจัดตั้งเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.ระดับ
ตําบล ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด
๒. การจัด ตั้ง เครื อ ข่ า ยหมู่ บ ้า น กข.คจ. ระดับ ตํา บล และระดับ อํา เภอ ให้
เป็ นไปตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
โครงสร้ างเครือข่ ายหมู่บ้าน กข.คจ.
๑. เครื อ ข่ ายหมู่ บ้ าน กข.คจ.ระดั บ ตํ า บล (นายอํา เภอเป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ ง)
ประกอบด้วย ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ นทุกหมู่บา้ น
๒. เครื อ ข่ า ยหมู่ บ้ าน กข.คจ.ระดั บ อํ า เภอ (นายอํา เภอเป็ นผู ้แ ต่ ง ตั้ง )
ประกอบด้วย ประธานเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.ระดับตําบลทุกตําบล และผูแ้ ทน
เครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.ระดับตําบลๆ ละ ๑ คน
๓. เครือข่ ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับจังหวัด (ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเป็ นผูแ้ ต่งตั้ง)
ประกอบด้วย ประธานเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.อําเภอทุกอําเภอ และผูแ้ ทนเครื อข่าย
หมู่บา้ น กข.คจ.ระดับอําเภอๆ ละ ๑ คน
องค์ ป ระกอบคณะกรรมการเครื อข่ ายหมู่ บ้ า น กข.คจ. ทั้ง ๓ ระดับ (ระดับ ตํา บล
อําเภอ และจังหวัด) ประกอบด้วย
๑. ประธานครื อข่าย
๒. รองประธานเครื อข่าย
๓. เลขานุการ
๔. ผูช้ ่วยเลขานุการ
๕. กรรมการอื่นๆ ตามความจําเป็ นและเหมาะสม
๔๗

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
อํานาจหน้ าที่
๑. ให้คณะกรรมการเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ. มีหน้าที่ในการส่ งเสริ มความ
เข้มแข็งของหมู่บา้ น กข.คจ. สนับสนุ นและประสานการดําเนิ นงานกับหน่ วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒. รายงานผลการดําเนินงาน โดย
- คณะกรรมการเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.ระดับตําบล และอําเภอ
รายงานผลให้นายอําเภอทราบ
- คณะกรรมการเครื อข่ายหมู่บา้ น กข.คจ.ระดับจังหวัด
รายงานให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดทราบ
๓. ปฏิบตั ิหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

การปฏิบัติกรณีเกิดความเสียหายกับโครงการ กข.คจ.
แนวทางปฏิบัตกิ รณีเกิดความเสี ยหายกับเงินทุนโครงการ กข.คจ.
กรณี เกิดความเสี ยหายแก่กรมการพัฒนาชุมชน มีแนวทางดําเนิ นการเกี่ยวกับ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ คดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองแบ่งพิจารณา
ดําเนินการได้ ดังนี้
๑. ความรับผิดทางละเมิด คดีแพ่ ง และคดีปกครอง มีข้ นั ตอนตามที่กาํ หนด
ไว้ใน พ.ร.บ.ความรั บผิดทางละเมิ ดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ระเบี ยบสํานัก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้า หน้า ที่ พ.ศ.๒๕๓๙ และพ.ร.บ.วิ ธี ป ฏิ บ ัติ ร าชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
แบ่งเป็ น ๘ ขั้นตอน ได้แก่
(๑) ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแจ้งเหตุการณ์ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยไม่ชกั ช้าให้
การรายงานตามลําดับชั้นถึงหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ(อธิ บดี)ตามข้อ ๗ และข้อ ๙
๔๘

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
แห่ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๒) เสนอแต่ งตั้ง คณะกรรมการสอบข้อ เท็จจริ งความรั บ ผิดทางละเมิ ด
กรณี ดงั กล่าว ตามข้อ ๘ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ แห่ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๓) คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งดําเนิ นการสอบสวนภายในกําหนดเวลา
ที่ตอ้ งระบุไว้ในคําสัง่ แต่งตั้งตามข้อ ๘ วรรคสาม แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่
ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๔) เมื่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความรับผิดทางละเมิด ได้รายงาน
ผลการสอบสวนมายังผูส้ ั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯแล้ว ผูส้ ั่งแต่งตั้งต้องวินิจฉัยสั่งการ
ว่ามี ผูร้ ั บผิดชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทนหรื อไม่ เป็ นจํานวนเท่าใด แล้วรายงานไปให้
กระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ที่วินิจฉัยสั่งการตามข้อ ๑๗
แห่ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ รวมทั้งรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบใน
ฐานะผูม้ อบอํานาจให้ดาํ เนินการ
(๕) ให้ร อฟั ง ผลการพิ จ ารณาตรวจสอบของกระทรวงการคลัง ภายใน
อายุความ ๒ ปี ตามข้อ ๑๗ แห่ งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙
(๖) หากกระทรวงการคลัง แจ้ง ผลการพิ จ ารณาภายในอายุ ค วามก็ ใ ห้
หน่ ว ยงานผูเ้ สี ย หายออกคํา สั่ ง ให้เ จ้า หน้า ที่ ผูล้ ะเมิ ด ให้เ กิ ด ความเสี ย หายชดใช้ค่ า
สิ นไหมทดแทนแก่ทางราชการตามความเห็นของกระทรวงการคลังตามข้อ ๑๘ แห่ ง
ระเบี ยบสํานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิ บตั ิ เกี่ ยวกับความรั บผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ หรื อหากกระทรวงการคลังไม่แจ้งผลการพิจารณา
ภายในกําหนดอายุความประกอบกับอายุความใกล้จะสิ้ นสุ ดก็ให้หน่ วยงานของรั ฐ
ส่ งเรื่ องให้อยั การฟ้ องเรี ยกค่าสิ นไหมทดแทนและบังคับคดีตามกฎหมาย หรื อหาก
๔๙

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
หน่ วยงานของรัฐไม่ส่งเรื่ องให้อยั การฟ้ องและได้ออกคําสั่งให้ผูก้ ระทําละเมิดชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนโดยตรง
(๗) กรณี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ออกคํา สั่ ง ให้ ผู ้ท ํา ละเมิ ด ชดใช้ค่ า สิ น ไหม
ทดแทนตามข้อ ๑๗ หากผูท้ าํ ละเมิดไม่ชดใช้ภายในกําหนด หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ออกหนังสื อเตื อนให้ผูท้ าํ ละเมิ ดมาชดใช้ค่าสิ นไหมทดแทน ตามมาตรา ๕๗ แห่ ง
พ.ร.บ.วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙
(๘) กรณี ทาํ หนังสื อเตื อนแล้ว ผูท้ าํ ละเมิ ดไม่ชดใช้ให้หน่ วยงานของรั ฐ
ภายในกําหนด ให้หน่วยงานของรัฐส่ งเจ้าหน้าที่ดาํ เนิ นการสื บทรัพย์เพื่อยึดหรื ออายัด
ต่อไป ตามมาตรา ๕๗ แห่ ง พ.ร.บ.วิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครอง พ.ศ.๒๕๓๙ และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๒)
๒. คดีอาญา มี ข้ นั ตอนการดําเนิ นการตามที่ กาํ หนดไว้ในประมวลกฎหมาย
อาญา และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แบ่งเป็ น ๔ ขั้นตอน ได้แก่
(๑) เมื่อทราบเหตุการณ์ตอ้ งแจ้งหรื อรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยไม่ชกั ช้า
(๒) ผูร้ ับผิดชอบตรวจสอบหาข้อเท็จจริ งในเบื้องต้นหาผูก้ ระทําผิด กรณี
ผูก้ ระทําผิดเป็ นข้าราชการ จะต้องมีการรายงานถึงผูบ้ งั คับบัญชาตามมติคณะรัฐมนตรี
(๓) แจ้งความต่อพนักงานสอบสวน ในกรณี ความผิดส่ วนตัวมีอายุความ
ดําเนินการภายใน ๓ เดือน
(๔) พนักงานสอบสวนพิจารณาส่ งเรื่ องให้อยั การฟ้ อง สําหรับคดีอาญาที่
เป็ นเรื่ องเจ้าหน้าที่ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ทุจริ ต พนักงานสอบสวนจะส่ งเรื่ องให้
ป.ป.ช.ดําเนินการ และหากเป็ นคดีอาญาที่ก่อให้เกิดความเสี ยหายกับทรัพย์สินของทาง
ราชการ การฟ้ องอาจเป็ นคดี แ พ่ ง เกี่ ย วเนื่ อ งกับ อาญา เพื่ อ ให้ ผู ้ก ระทํา ผิ ด ชดใช้
ค่าสิ นไหมทดแทนแก่ทางราชการในคราวเดียวกัน

๕๐

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

๕๑

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

กรณีศึกษาเกีย่ วกับความเสียหายและดําเนินคดี
จากการดําเนินงานโครงการแก้ไขปั ญหาความยากจนที่ผ่านมา พบว่ามีปัญหา
ข้อร้องเรี ยน การฟ้ องร้องดําเนินคดีตามกฎหมายในหลายพื้นที่ ทั้งในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
กับคณะกรรมการ สมาชิ กและเจ้าหน้าที่ พฒั นาชุ มชน กรมการพัฒนาชุ มชน จึ งได้
สรุ ป/รวบรวมกรณี ดงั กล่าวบางส่ วนมาเพื่อเป็ นกรณี ศึกษา หรื ออุทาหรณ์ ให้กบั ผูท้ ี่
เกี่ยวข้อง ดังนี้
เรื่อง
๑. ข้ าราชการประพฤติ
ตนไม่ เหมาะสมกับ
ตําแหน่ งหน้ าทีร่ าชการ
มูลคดี เจ้าหน้าที่พฒั นา
ชุมชน ยักยอกทรัพย์
ฉ้อโกงทรัพย์ กระทํา
การทุจริ ต เงินทุนตาม
โครงการแก้ไขปั ญหา
ความยากจน (กข.คจ.)

การดําเนินการ
จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ ง มีมติวา่ เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชน ประพฤติตนไม่
เหมาะสมกับตําแหน่งหน้าที่ราชการ
เป็ นการกระทําผิดวินยั อย่างร้ายแรง
สร้างความเสี ยหายให้แก่ทางราชการ
จึงมีมติเห็นควรให้ได้รับโทษไล่ ออก
จากราชการ
กรมการพัฒนาชุมชนมอบอํานาจ
ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดหรื อพัฒนาการ
จังหวัด ฟ้ องคดีความ ทางอาญาและ
ทางแพ่ง และจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริ งความ
รับผิดทางละเมิด มีมติให้เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนชดใช้ตามจํานวน
ส่ วนประธานคณะกรรมการ กข.คจ.
๕๒

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
- พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการ

บังคับคด

ชดใ

ไม่ชด

พลเรื อน พ.ศ.๒๕๓๕

ตามมาตรา ๑๑๕
ประกอบ มาตรา ๘๒
มาตรา ๑๐๐ (๕)
- ประมวลกฎหมาย
แพ่ง.และพาณิ ชย์
ประกอบมาตรา ๑๐
แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.๒๕๓๙
- ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิ ชย์
ตามนัยมาตรา ๑๐

-ยกฟ้ อง
-จําคุก+ช

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
เรื่อง

๒. ประธาน
คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน ยักยอกเงินไป
ใช้ ประโยชน์ ส่วนตน
มูลคดี นาย...............
ผูใ้ หญ่บา้ น ประธาน
คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บา้ น รับคืนเงินยืม
แล้วไม่นาํ เงินฝาก
ธนาคารบัญชีเงินทุน

การดําเนินการ
หมู่บา้ น พฤติกรรมถือได้วา่ เป็ นการ
กระทําด้วยความประมาทเลินเล่อ
อย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชดใช้

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง
แห่งพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่
พ.ศ.๒๕๔๘

อําเภอ ทําหนังสื อแจ้งให้
ประมวลกฏหมาย
ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.
แพ่งและพาณิ ชย์
หมู่บา้ น นําเงินเข้าบัญชีธนาคาร
อําเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
ข้อเท็จจริ งความผิดทางละเมิด
นาย......ให้ชดใช้คืนเงินแก่โครงการ
กข.คจ.
พัฒนาการจังหวัดแจ้งความร้อง
ทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสถานี
ตํารวจ

กข.คจ.หมู่บา้ นตาม
ระเบียบ

๓. คณะกรรมการ
กข.คจ. บ้ าน..................
นําเงินไปใช้ ผดิ
วัตถุประสงค์โครงการฯ
มูลคดี คณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บา้ น นําเงิน
ไปใช้ผดิ วัตถุประสงค์
โครงการฯ ลงทุน
กองทุนปุ๋ ย ปรับปรุ ง
ประปาหมู่บา้ น

จังหวัดทําหนังสื อหารื อกรมการ
พัฒนาชุมชนว่าจะให้คณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บา้ น ดําเนินการต่อไป
อย่างไร
กรมการพัฒนาชุมชน ตอบ
ข้อหารื อว่า ให้เรี ยกเงินคืนจาก
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
หากไม่สามารถเรี ยกเงินคืนได้ ขอให้
ดําเนินการตามแนวทาง/วิธีปฏิบตั ิ
กรณี เกิดความเสี ยหายแก่กรมการ
พัฒนาชุมชนเกี่ยวกับโครงการแก้ไข
๕๓

ระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
เรื่อง
๔. เหรัญญิกและ
เลขานุการคณะ
กรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน ยักยอก ฉ้ อโกง
มูลคดี เหรัญญิก และ
เลขานุการ กข.คจ.
หมู่บา้ น รับชําระเงินคืน
จากครัวเรื อนยากจน
แล้วไม่นาํ เงินฝาก
ธนาคารบัญชีเงินทุน
กข.คจ.หมู่บา้ น กลับนํา
เงินไปใช้ส่วนตัว

๕. ประธาน
คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน นําเงินทุน
กข.คจ. ไปใช้ ส่วนตัว

การดําเนินการ
ปัญหาความยากจน(กข.คจ.)

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
ประชุม มีมติมอบหมายให้ตวั แทน
กรรมการ เป็ นผูไ้ ปแจ้งความดําเนิน
คดีกบั เหรัญญิก และเลขานุการ แต่
เจ้าหน้าที่ตาํ รวจไม่รับแจ้ง และระบุวา่
ผูเ้ สี ยหายคือกรมการพัฒนาชุมชน
ต้องให้อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็ นผูม้ อบอํานาจ
จังหวัดจะต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ ง
ความรับผิดทางการกระทําเบียดบัง
ทรัพย์ในระหว่างดํารงตําแหน่ง
พฤติการณ์ดงั กล่าวถือว่าเป็ นการ
กระทําผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ
ฐานเป็ นเจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชนมอบอํานาจ
ให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดและ
ผูว้ า่ ราชการฯ สามารถมอบอํานาจให้
พัฒนาการจังหวัดแจ้งความร้องทุกข์
ดําเนินคดีอาญากับเหรัญญิก และ
เลขานุการได้
จังหวัดได้ดาํ เนินการทางละเมิด
ของเจ้าหน้าที่ ประธานคณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บา้ น ชดใช้เงิน กข.คจ.คืน
และได้มอบอํานาจให้พฒั นาการ

ระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี วา่ ด้วยหลัก
เกณฑ์การปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของ

๕๔

เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

ระเบียบสํานักนายก
รัฐมนตรี วา่ ด้วย
หลักเกณฑ์การ
ปฏิบตั ิเกี่ยวกับ

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
เรื่อง
มูลคดี ประธาน
คณะกรรมการ กข.คจ.
บ้าน.......รับเงินคืนจาก
ครัวเรื อนยากจน
แต่ไม่ได้นาํ เงินไปฝาก
ธนาคาร กลับนําไปใช้
ส่ วนตัว

การดําเนินการ
อําเภอไปร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ
เจ้าพนักงานสอบสวนและดําเนินการ
สื บหาทรัพย์สินของประธาน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บา้ น
มาชดใช้
ดําเนินคดีอาญาฐานเป็ น
เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์ และจังหวัด
จังหวัด ส่ งเรื่ องให้ ป.ป.ช. ดําเนินการ
ศาลได้มีคาํ พิพากษาความผิดทาง
อาญา ฐานยักยอกทรัพย์ ฐานเป็ น
เจ้าพนักงานปฏิบตั ิหน้าที่โดยทุจริ ต
ซึ่งเป็ นความผิดหลายกรรมต่างกัน
ให้เรี ยงกระทงลงโทษ จําคุกกระทง
ละ ๕ ปี รวม ๒๕ กระทง รวมจําคุก
๑๒๕ ปี จําเลยให้การรับสารภาพ
ลดโทษเหลือ ๖๒ ปี ๖ เดือน แต่
ความผิดในแต่ละกระทงซึ่งมีอตั รา
โทษหนักสุดที่สุดเท่ากันมีอตั ราโทษ
จําคุกอย่างสูงเกินสิ บปี ขึ้น จึงให้จาํ คุก
จําเลยมีกาํ หนด ๕๐ ปี และให้จาํ เลย
คืนเงิน ให้แก่ผเู ้ สี ยหาย

๕๕

กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ อง

ความรับผิดทาง
ละเมิดของจ้าหน้าที่
พ.ศ.๒๕๓๙
-ประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา ๙๑
(๓) มาตรา ๑๔๗
มาตรา ๑๕๗

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
หมายเหตุ
๑. ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ ้า น ถื อ เป็ นเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
พ.ศ.๒๕๔๒ และเป็ นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
๒. คณะกรรมการ กข.คจ. ถื อ ว่ า เป็ นเจ้ า หน้ า ที่ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ ความรั บ ผิ ด ทางละเมิ ด ของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ข้อ ๔ “เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
หรื อผูป้ ฏิ บตั ิ งานประเภทอื่ นไม่ ว่าจะเป็ นการแต่งตั้ง ในฐานะกรรมการหรื อฐานะ
อื่นใด บรรดาซึ่ งได้รับแต่งตั้งหรื อถูกสัง่ ให้ปฏิบตั ิงานให้แก่หน่วยงานของรัฐ”
๓. ความผิ ด ทางละเมิ ด ของคณะกรรมการ กข.คจ. ต้อ งรั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่ า เ สี ย ห า ย ต า ม ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย แ พ่ ง แ ล ะ พ า ณิ ช ย์ ต า ม นั ย ม า ต ร า ๑ ๐
แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙

๕๖

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

๕๗

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

๕๘

คู่มือ : การดําเนินงาน
โครงการแก้ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)

บรรณานุกรม
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. คู่มือการบริหารจัดการโครงการแก้ ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ของคณะกรรมการกองทุน กข.คจ.ประจําหมู่บ้าน.
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจํากัด,
๒๕๔๕.
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. ความเข้ มแข็งของเครือข่ ายหมู่บ้าน กข.คจ..
กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ งประเทศไทย จํากัด,
๒๕๔๕.
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย. ช่ วยได้ ..หายจน ด้ วย กข.คจ. กระบวนการ
ขจัดความยากจนโดยชุ มชน. กรุ งเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา
กรมการศาสนา, ๒๕๔๕.
ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชนเขตที่ ๓. คู่มือการดําเนินงานโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน. กรุ งเทพมหานคร, ๒๕๔๔.

๕๙

ภาคผนวก
๑

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการบริหารและการใชจายเงินโครงการแกไขปญหาความยากจน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่คณะรัฐมนตรีไดม อบหมายใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการโครงการแกไขปญหา
ความยากจน ตามมติเมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ จํานวน ๑๑,๖๐๘ หมูบา น และเมื่อวันที่
๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จํานวน ๒๘,๐๓๘ หมูบาน รวม ๓๙,๖๔๖ หมูบาน เพื่อกระจาย
โอกาสให คนยากจนในครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑความจําเปน พื้นฐาน (จปฐ.) ไดมีแหลง
เงินทุนในระดับหมูบา น สําหรับยืมไปประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตน เพื่อเพิ่มรายได
ใหพนเกณฑความจําเปนพื้นฐาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น โดยสนับสนุนงบประมาณจัดตั้ง
เปนเงินตามโครงการแกไขปญหาความยากจนระดับหมูบาน ซึ่งกรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงาน
ที่รั บ ผิด ชอบในการดํ า เนิ น งานตามโครงการดั ง กล า วจากงบประมาณหมวดเงิ น อุ ดหนุ น ที่จั ด ตั้ ง
เปน เงิน ทุน เพื่อใชในการดําเนิน การ โดยควบคุม ดูแลและตรวจสอบการใชเงิน ดังกลาวใหเปน ไป
ตามวัตถุประสงคของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๐ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่ม เติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารและการใชจายเงิน
โครงการแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารและการใชจายเงินโครงการแกไขปญหา
ความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖
(๒) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารและการใชจายเงินโครงการแกไขปญหา
ความยากจน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๔ ให อ ธิ บ ดี ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนรัก ษาการตามระเบี ย บนี้ และมี อํ า นาจตี ค วาม
วินจิ ฉัยปญหา และกําหนดหลักเกณฑวิธปี ฏิบัติอนื่ ใดเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้

(๖๑)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๒
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

หมวด ๑
ขอความทั่วไป
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“โครงการ กข.คจ.” หมายถึง โครงการแกไขปญหาความยากจน
“คณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน” หมายถึง คณะกรรมการบริหารเงินตามโครงการแกไข
ปญหาความยากจนประจําหมูบา น
“ครั ว เรื อ นเป า หมาย” หมายถึ ง ครั ว เรื อ นในหมู บ า นเป า หมายตามโครงการ กข.คจ.
ที่มรี ายไดเฉลี่ยตอคนตอปตา่ํ กวาเกณฑความจําเปนพื้นฐาน
“อธิบดี” หมายถึง อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ
“พัฒนาการอําเภอ” หมายความรวมถึง พัฒนาการกิ่งอําเภอ
“หมูบาน” หมายความรวมถึง หมูบานในเขตเทศบาลที่ไดรับเงิน ตามโครงการ กข.คจ.
กอนระเบียบนี้ใชบงั คับ
ขอ ๖ ในกรณีที่สว นราชการไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง
หมวด ๒
โครงสรางการบริหารและบทบาทหนาที่
ขอ ๗ ใหกรมการพัฒนาชุมชนเปนหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานตามโครงการ
กข.คจ. มี ห น า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ ควบคุ ม ดู แ ล และตรวจสอบการใช เ งิ น โครงการดั ง กล า วให เ ป น
ไปตามวัตถุประสงคของการตั้งงบประมาณและระเบียบของทางราชการ
ในกรณีที่มีความจําเปน ที่จะดําเนิน การโครงการ กข.คจ. ในหมูบานเปาหมายใดเพิ่ม เติม
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๘ ใหมีคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาความยากจนจังหวัด คณะกรรมการ
อํานวยการแกไขปญหาความยากจนอําเภอ และคณะกรรมการอํานวยการแกไขปญหาความยากจน
ตําบล ประกอบดวย ผูแ ทนของหนวยราชการที่เกี่ยวของ ผูแ ทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
และผูทรงคุณวุฒิ ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ และจํานวนตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

(๖๒)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหมีอํานาจหนาที่ในการสงเสริมความเขม แข็งของเครือขาย
หมู บา น กข.คจ. สนับ สนุน และประสานงาน กํา กั บดู แ ล ติด ตามประเมิ น ผล รายงานผลการ
ดําเนินงาน และปฏิบัตหิ นาที่อื่นตามที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๙ ใหมคี ณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน จํานวนเจ็ดคนแตไมเกินเกาคน โดยมีวาระ
คราวละสี่ป ประกอบดวย
(๑) ประธานคณะกรรมการหมูบาน ผูแ ทนคณะกรรมการหมู บาน ผูแ ทนสมาชิกสภา
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ที่ตงั้ โครงการ อาสาพัฒนาชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗ และผูแทนกลุมออมทรัพยเพื่อการผลิตหรือกลุมอาชีพ
(๒) ผู แ ทนคณะกรรมการพั ฒ นาสตรี ห มู บ า นตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว า ด ว ย
คณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. ๒๕๓๘ ไมเกินสองคน
(๓) ผูแทนองคกรชุมชนอื่นในระดับหมูบาน หรือผูทรงคุณวุฒิในหมูบานเปน กรรมการ
ได ต ามความจํ าเป น และเหมาะสมอีก ไมเ กิ น สองคน โดยให หั ว หน า ครั ว เรือ นเป า หมายประชุ ม
เพื่อคัดเลือกกรรมการดังกลาว
ใหกรรมการตามวรรคหนึ่งเลือกกัน เองเพื่อทําหนาที่ประธานคณะกรรมการ รองประธาน
คณะกรรมการ เลขานุการ ผูชวยเลขานุการ และกรรมการอื่นตามความจําเปนและเหมาะสม
ขอ ๑๐ คณะกรรมการ กข.คจ. หมูบา น ใหมีอาํ นาจหนาที่ ดังนี้
(๑) บริหารจัดการเงินโครงการ กข.คจ. ของหมูบา น
(๒) พิจารณาอนุมัตโิ ครงการและเงินยืมแกครัวเรือนเปาหมายตามโครงการ กข.คจ.
(๓) ติดตาม สงเสริม สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเปาหมาย
(๔) จัดทําระบบขอมูล จัดทําเอกสาร บัญชี ทะเบียนตามโครงการ กข.คจ.
(๕) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
(๖) แกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
ขอ ๑๑ การประชุม คณะกรรมการ กข.คจ. หมู บา น ต องมี ก รรมการมารว มประชุ ม
เกินกึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดที่มอี ยูในขณะนั้น จึงจะเปนองคประชุม
ถาประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบ าน ไมม าประชุ ม หรือ ไมอ าจปฏิ บัติห นา ที่ไ ด
ให ร องประธานคณะกรรมการ ทํ า หน า ที่ ป ระธานคณะกรรมการในที่ ป ระชุ ม ถ า ประธาน
คณะกรรมการและรองประธานคณะกรรมการ กข.คจ. ไมมาประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได
ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเพื่อทําหนาที่ประธานในที่ประชุมคราวนั้น

(๖๓)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๔
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

หมวด ๓
เงินโครงการแกไขปญหาความยากจน
ขอ ๑๒ เงินทุนตามโครงการแกไขปญหาความยากจน เรียกโดยยอวา “เงินโครงการ กข.คจ.”
ประกอบดวย
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินอุดหนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๓) ดอกผลหรือผลประโยชนอื่นใดที่เกิดจากเงินโครงการ กข.คจ.
(๔) เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลืออื่นใดที่ใหโดยไมมเี งื่อนไขหรือขอผูกพัน
(๕) เงินกูตามโครงการ กข.คจ.
(๖) เงินอื่นใดที่หนวยงานอื่นหรือองคกรอื่นสนับสนุนใหเปนเงินโครงการ กข.คจ.
ขอ ๑๓ ให เ งิ น โครงการ กข.คจ. เป น เงิ น โครงการแก ไ ขป ญ หาความยากจนประจํ า
หมูบา น โดยอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบา น
ขอ ๑๔ เงิน โครงการ กข.คจ. มีวัตถุประสงค เพื่อใหหัวหนาครัวเรือนเปาหมายยืม ไป
ลงทุนประกอบอาชีพหรือขยายกิจการอาชีพของตน เชน อุตสาหกรรมในครัวเรือน คาขาย งานชาง
เกษตรกรรม หรืออาชีพอื่น
ขอ ๑๕ ในการรับเงิน โครงการ กข.คจ. ใหคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบานเปดบัญ ชี
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยไวที่ธนาคารของรัฐ หรือธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจในพื้นที่อําเภอนั้น
ในกรณีที่ไมมีธนาคารดังกลาวใหเปดบัญชีไวกับธนาคารพาณิช ยภายในอําเภอ หากไมมีธนาคาร
ในทองที่อําเภอนั้น หรือธนาคารดังกลาวในอําเภอใกลเคียงอยูใ กลกวา ใหเปดบัญชีเงินฝากไวกับ
ธนาคารในทองที่อําเภอใกลเคียง โดยใชชื่อบัญชี “เงินทุน กข.คจ. บาน............หมูท.ี่ ......ตําบล.............”
ให ป ระธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู บ า น ร ว มกั บ กรรมการที่ ไ ด รั บ เลื อ กจาก
คณะกรรมการ กข.คจ. หมูบา น จํานวนสองคนเปนผูมีอาํ นาจเบิกเงินจากบัญชีเงินฝากตามวรรคหนึ่ง
โดยลงลายมือชื่อรวมกันไมนอยกวาสองในสามคน และประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน
จะตองลงลายมือชื่อในการเบิกเงินทุกครั้ง

(๖๔)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๕
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

หมวด ๔
การบริหารเงินโครงการแกไขปญหาความยากจน
ขอ ๑๖ ในการยืม เงิน โครงการ กข.คจ. ใหหัว หนา ครัว เรือ นเปา หมาย หรือ ผูแ ทน
เปนผูเสนอโครงการและคําขอยืมเงินตอคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบา น ตามแบบทายระเบียบนี้
ผู แ ทนหั ว หน า ครั ว เรื อ นเป า หมายตามวรรคหนึ่ ง ต อ งเป น ผู บ รรลุ นิ ติ ภ าวะและมี ชื่ อ
อยูใ นทะเบียนบานของครัวเรือนเปาหมายนั้น ในกรณีที่ผูแ ทนหัวหนาครัวเรือนเปาหมายมิไดเปน
ผูบรรลุนิตภิ าวะหรือมิไดมีชอื่ อยูในทะเบียนบาน ใหเปนดุลพินจิ ของคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน
ทีจ่ ะพิจารณาใหความเห็นชอบ
ขอ ๑๗ ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและเงิน ยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน
ให พิ จ ารณาไปตามลํ า ดั บ บั ญ ชี ค รั ว เรื อ นเป า หมาย และต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากพั ฒ นากร
ผูรับผิดชอบประจําตําบล
ขอ ๑๘ ใหเลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน แจงใหหัวหนาครัวเรือนเปาหมาย
หรือผูแ ทนตามขอ ๑๖ มาทําสัญญายื ม เงิน ภายในสามวั น นับ แตวัน ที่รับ แจง การอนุมัติ โครงการ
และเงินยืมตามขอ ๑๗ แลวใหรายงานผลการอนุมัติเงินยืมใหอําเภอทราบ และปดประกาศใหทราบ
โดยทั่วกัน ณ ศูนยปฏิบัตกิ ารหมูบา นโครงการ กข.คจ. หรือในที่เปดเผยของชุมชน
ขอ ๑๙ ใหประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ.
หมูบาน หรือกรรมการที่คณะกรรมการ กข.คจ. หมูบานมอบหมาย ตามลําดับ ลงนามในสัญญา
กั บ หั ว หน า ครั ว เรื อ นเป า หมายหรื อ ผู แ ทนตามข อ ๑๖ วรรคสอง ตามแบบสั ญ ญายื ม เงิ น ทุ น
ทายระเบียบนี้ จํานวน สามชุด โดยสงมอบใหหัวหนาครัวเรือนเปาหมายผูยืม คณะกรรมการ กข.คจ.
หมูบา น และนายอําเภอเก็บไวเปนหลักฐานฝายละหนึ่งชุด
ขอ ๒๐ ในกรณีการเบิกจายเงินโครงการ กข.คจ. ใหแ กหัวหนาครัวเรือนเปาหมายหรือ
ผูแ ทนที่ไดรับอนุมัติใ หยืม เงิน ใหคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน โอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ
หัวหนาครัวเรือนเปาหมายเต็มจํานวนตามที่ไดรับอนุมัติใหยืม และออกใบรับเงินยืม ของครัวเรือน
ตามแบบทายระเบียบนี้

(๖๕)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

ขอ ๒๑ ใหคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน กําหนดระยะเวลาการชําระคืน เงิน ยืม โดย
พิจารณาจากความสามารถในการสงใชเงิน ยืม ประเภทอาชีพ และระยะเวลาที่จะกอใหเกิดรายได
ของครัวเรือนเปาหมาย ทัง้ นี้ ตองไมเกินสามปนบั แตวันทําสัญญา
ใหคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน รวมกับพัฒนากรผูรับผิดชอบประจําตําบลสนับสนุน
การประกอบอาชีพของครัวเรือนเปาหมายที่ไดรับอนุมัติใหยืมเงิน และติดตามกํากับการสงใชคืน
เงินยืมของครัวเรือนเปาหมาย ตามจํานวน และระยะเวลาที่กําหนดในสัญญายืมเงิน
เมื่อไดรับเงิน สงใชคืน เงิน ยืม จากครัวเรือนเปาหมาย ใหคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน
ออกใบเสร็จรับ เงิน ตามแบบท ายระเบีย บนี้ใ ห หัวหนาครั วเรื อนเป าหมายไว เปน หลักฐานทุ กครั้ ง
และใหนาํ เงินฝากเขาบัญชีเงินฝากธนาคารตามขอ ๑๕ ภายในสามวันทําการ
ขอ ๒๒ กรณีมเี หตุสดุ วิสัย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจําเปนอื่นใด ที่ทําใหโครงการ
อาชี พ ที่ ค รั ว เรื อ นเป า หมายยื ม เงิ น ทุ น ไปดํ า เนิ น การได รั บ ความเสี ย หายหรื อ ไม ไ ด ผ ลเท า ที่ ค วร
เปนเหตุใหไมสามารถสงใชคืนเงินยืมไดตามที่ไดกําหนดไวในสัญญา ใหหัวหนาครัวเรือนเปาหมาย
หรือผูแ ทนนั้น ยื่น คํารองพร อมเหตุผลความจําเปน เพื่อ ขอผอนผัน ระยะเวลาการส งใชคืน เงิน ยื ม
ตอคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบา น เพื่อพิจารณาผอนผันการสงใชคนื เงินยืมเปนรายกรณีไป
ขอ ๒๓ กรณีทหี่ มูบา นเปาหมายตามโครงการ กข.คจ. ใดไดดําเนินการบรรลุวัตถุประสงค
ของโครงการ กข.คจ. แลว ใหสง เงินโครงการ กข.คจ. ของหมูบา นนั้น เพื่อไปรวมเปนเงินโครงการ
กข.คจ. อําเภอ โดยใหคณะกรรมการอํานวยการ กข.คจ. อําเภอ เปดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภท
ออมทรัพย และใชชื่อบัญชีวา “เงินทุน กข.คจ. อําเภอ (ระบุชื่ออําเภอ)” เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค
ของโครงการ กข.คจ. ในอําเภอนั้น
การเบิกจายเงินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
หมวด ๕
การสงเสริม สนับสนุน การติดตามการรายงาน
ขอ ๒๔ ใหพัฒนากรผูรับผิดชอบประจําตําบลทําหนาที่ดาํ เนินงานตามโครงการ กข.คจ. ดังนี้
(๑) สงเสริมกระบวนการเรียนรูในการบริหารจัดการแกคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบาน
และเครือขายหมูบา น กข.คจ.
(๒) สงเสริมสนับสนุน การประกอบอาชีพของครัวเรือนเปาหมาย

(๖๖)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

(๓) สนับสนุนการจัดทําระบบขอมูลและเอกสารบัญชี
(๔) ติดตาม ตรวจสอบ กํากับดูแล เงินโครงการ กข.คจ. ของหมูบา น
(๕) รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ กข.คจ.
(๖) ปฏิบัตงิ านอื่นตามที่พัฒนาการอําเภอมอบหมาย
ขอ ๒๕ ใหพัฒนาการอําเภอ สงเสริม สนับสนุน ในการจัดทําแผนพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริ ห ารเงิ น โครงการ กข.คจ. และชี้ แ จง แนะนํ า ติ ด ตาม และกํ า กั บ ดู แ ลการดํ า เนิ น งาน
ตามโครงการ กข.คจ. ของพัฒนากรผูรับผิดชอบประจําตําบล
ขอ ๒๖ การรายงานภาวะหนี้สนิ และฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ของหมูบานเปาหมาย
ใหดาํ เนินการตามแบบที่อธิบดีกําหนด ดังนี้
(๑) ใหค ณะกรรมการ กข.คจ. หมูบ าน รายงานภาวะหนี้สิ น และฐานะการเงิน ของ
ครัวเรือนเปาหมาย ใหอําเภอทราบ เพื่อรายงานจังหวัดปละสองครั้ง
(๒) ใหจังหวัดรายงานภาวะหนี้สิน และฐานะการเงิน ของครัวเรือนเปาหมายใหกรมการ
พัฒนาชุมชนทราบ เพื่อรายงานใหกระทรวงมหาดไทยทราบ
ขอ ๒๗ การรายงานผลความกาวหน าการดําเนิน งานโครงการ กข.คจ. ใหเปน ไปตาม
แบบและระยะเวลาที่อธิบดีกําหนด
ขอ ๒๘ ใหพัฒนาการจังหวัด มอบหมายเจาหนาที่ติดตาม ตรวจสอบ และแนะนําการ
ลงบัญชีคุมลูกหนี้และบัญชีคุมเงินฝากธนาคารของหมูบานเปาหมาย แลวรายงานผลใหผูวาราชการ
จังหวัดทราบปละหนึ่งครั้ง
หมวด ๖
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหมูบา น
ขอ ๒๙ กรณีมกี ารแยกหมูบา นจากหมูบา นเดิมใหคงเงินโครงการ กข.คจ. ไวในหมูบานเดิม
เพื่อดําเนินการตามวัตถุประสงค ของโครงการ กข.คจ. ตอไป
ขอ ๓๐ กรณีหมูบานเปาหมายโครงการ กข.คจ.ที่อยูในเขตเทศบาลใดเปลี่ยนเปน ชุมชน
หรือหมูบานดังกลาวถูกยุบตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครองทองที่ การบริหารจัดการ โครงการ
กข.คจ. ของหมูบา นนั้น ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด

(๖๗)

เลม ๑๒๗ ตอนพิเศษ ๑๒๕ ง

หนา ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๓

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๑ ให เงิ น โครงการ กข.คจ. ตามระเบีย บกระทรวงมหาดไทยวา ดว ยการบริห าร
และการใชจายเงิน โครงการแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แกไขเพิ่ม เติม เปน เงิน
โครงการ กข.คจ. ตามระเบียบนี้
ขอ ๓๒ ใหสัญญายื ม เงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารและการใช
จายเงิน โครงการแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แ กไขเพิ่มเติม เปนสัญญายืม เงิน
ตามระเบียบนี้
ขอ ๓๓ ใหบรรดากิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หนี้สิน เงินงบประมาณ และรายไดตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการบริ ห ารและการใช จ า ยเงิ น โครงการแก ไ ขป ญ หาความยากจน
พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่ แ กไ ขเพิ่ ม เติ ม ไปเป น กิ จการ ทรั พ ยสิ น สิ ท ธิ หนี้ สิ น เงิน งบประมาณ
และรายไดตามระเบียบนี้
ขอ ๓๔ ใหหมูบา นเปาหมายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๖
จํานวน ๑๑,๖๐๘ หมูบา น และเมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ จํานวน ๒๘,๐๓๘ หมูบาน
เปนหมูบา นเปาหมายตามระเบียบนี้
ขอ ๓๕ ให บ รรดาการดํ า เนิ น งานเกี่ ย วกั บ การบริ ห ารจั ด การเงิ น เอกสาร แบบพิ ม พ
การอนุ มั ติ เ งิ น ยื ม ระยะเวลาการชํ า ระคื น เงิ น ยื ม และการดํ า เนิ น การตามโครงการ กข.คจ.
ที่ไดดําเนินการไปแลว แตยังไมแลวเสร็จกอนระเบียบนี้ประกาศใชบังคับใหคงใชบังคับไดตอไป
เทาที่ไมขดั หรือแยงกับระเบียบนี้จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
ขอ ๓๖ ใหบรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการบริหารและการใชจายเงินโครงการแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แกไข
เพิ่มเติมใหยงั คงใชบงั คับไดตอ ไปเพียงเทาที่ไมขดั หรือแยงกับระเบียบนี้ จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ
หรือคําสั่งตามระเบียบนี้ใชบงั คับ
ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
บุญจง วงศไตรรัตน
รัฐมนตรีชวยวาการ ฯ ปฏิบัตริ าชการแทน
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
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(๗๑)

ภาคผนวก
๒

เล่มที่................

โครงการที่...............
แบบเสนอโครงการ
ของครัวเรือนเป้าหมาย
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

๑. ผู้เสนอโครงการ นาย / นาง / นางสาว............................................................................อายุ.............ปี
อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ที่.......บ้าน..............................................ตาบล.................................................
อาเภอ.........................................จังหวัด.......................................อาชีพ...............................................
เป็นครัวเรือนเป้าหมาย ลาดับที.่ ...ในบัญชีจัดลาดับครัวเรือนเป้าหมายโครงการ กข.คจ. ของหมูบ่ า้ น
๒. เสนอโครงการ......................................................................................................................................
เป็นเงินทั้งสิ้น.............................บาท (................................................................................................)
เพื่อนาไปดาเนินการตามโครงการ (ระบุรายการและจานวนเงิน) ดังนี้
๒.๑ ...............................................................................................เป็นเงิน........................บาท
๒.๒ ..............................................................................................เป็นเงิน........................บาท
๒.๓ ...............................................................................................เป็นเงิน........................บาท
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้เสนอโครงการ
(.........................................................)
วันที่.........เดือน............................พ.ศ...............
๓. ความเห็นของพัฒนากรผู้รบั ผิดชอบประจาตาบล
( ) เป็นไปได้
( ) เป็นไปไม่ได้ (ระบุเหตุผล).............................................................................
(ลงชื่อ)..................................................................พัฒนากรผู้รับผิดชอบ
(.........................................................) ประจาตาบล
วันที่.........เดือน..........................................พ.ศ...............
๔. ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
( ) อนุมัติโครงการ จานวนเงิน.................บาท(.................................................)
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.............................................................................................
(ลงชื่อ).................................................................ประธานคณะกรรมการ
(.......................................................) กข.คจ.หมูบ่ ้าน
วันที่.......เดือน.......................พ.ศ..............
หมายเหตุ แบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๑๖

(๗๓)

เล่มที่................

เลขที่................
แบบขอยืมเงินทุน
ของครัวเรือนเป้าหมาย
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

๑. ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว..........................................................................................อายุ..............ปี
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่..........บ้าน........................................ตาบล.............................................
อาเภอ...............................................จังหวัด.....................................อาชีพ...........................................
เป็นครัวเรือนเป้าหมาย ลาดับที่.....ในบัญชีจัดลาดับครัวเรือนเป้าหมายโครงการ กข.คจ. ของหมู่บา้ น
๒. มีความประสงค์จะขอยืมเงินทุนจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของหมูบ่ ้าน
เป็นเงินทัง้ สิ้น..........................บาท (..................................................................................................)
๓. ในการขอยืมเงินทุน ข้าพเจ้าจะปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการ
ใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทุกประการ
(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขอยืม
(.......................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ภรรยา / สามี / ทายาท
(.......................................................) ผู้ให้คายินยอม
๔. ความเห็นของพัฒนากรผู้รบั ผิดชอบประจาตาบล
( ) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ...........................................................................................................
(ลงชื่อ)................................................................พัฒนากรผู้รับผิดชอบ
(......................................................) ประจาตาบล
วันที่.........เดือน.....................................พ.ศ...............
๕. ผลการพิจารณาอนุมัติเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
( ) อนุมัติเป็นจานวนเงิน..........................บาท(...................................................................)
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ................................................................................................................
(ลงชื่อ).................................................................ประธานคณะกรรมการ
(.......................................................) กข.คจ. หมู่บ้าน
วันที่.........เดือน.......................................พ.ศ...............
หมายเหตุ แบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๑๖

(๗๔)

เล่มที่................

สัญญาเลขที่................

แบบสัญญายืมเงินทุน
ของครัวเรือนเป้าหมาย
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
เขียนที่...................................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า นาย / นาง / นางสาว....................................................................................อายุ................ปี
อยู่บ้านเลขที่.............หมู่ที่.......บ้าน.................................ตาบล...............................อาเภอ................................
จังหวัด..................................................................................ซึ่งต่อมาในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ยืม” ฝ่ายหนึ่งกับ
คณะกรรมการ กข.คจ. หมูบ่ ้าน บ้าน...................................................................................หมู่ที่......................
ตาบล..........................................อาเภอ.............................................จังหวัด......................................................
โดย (นาง / นาง / นางสาว ).....................................................................ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่ บ้ า น ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว่ า “ผู้ ใ ห้ ยื ม ” อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทั้ ง สองฝ่ า ยตกลงท าสั ญ ญายื ม เงิ น
รายละเอียดดังข้อความต่อไปนี้
๑. ผู้ให้ยืมตกลงให้ผู้ยืมเงินตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
บ้าน...........................................หมู่ที่..............ตาบล........................................อาเภอ........................................
จังหวัด...................................เป็นเงินจานวน........................บาท (..................................................................)
เพื่อนาไปเป็นทุนใช้จ่ายตามโครงการ..............................................................................................................
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
๒. ผู้ยืมสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทุกประการ
๓. ผู้ยืมสัญญาว่าจะส่งใช้คืนเงินยืมครบตามจานวนเงินที่ยืม ภายใน...............................งวดโดย
แบ่งเป็น
๓.๑ งวดที่ ๑ ในวันที่.........เดือน......................พ.ศ.........จานวนเงิน........................บาท
๓.๒ งวดที่ ๒ ในวันที่.........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน.......................บาท
๓.๓ งวดที่ ๓ ในวันที่.........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน.......................บาท
๓.๔ งวดที่ ๔ ในวันที่.........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน.......................บาท
๓.๕ งวดที่ ๕ ในวันที่.........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน.......................บาท
๓.๖ งวดที่ ๖ ในวันที่.........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน.......................บาท
/๔. หากผู้ยืมผิดสัญญา...

(๗๕)

-๒๔. หากผู้ยืมผิดสัญญา ยินยอมให้ผู้ให้ยืมดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ยืมต่อไปได้
๕. สัญญานี้ทาไว้สามชุด เก็บรักษาไว้ที่ผู้ให้ยืม ผู้ยืม และส่งให้อาเภอเก็บไว้ฝ่ายละ ๑ ชุด
๖. ผู้ให้ยืมและผู้ยืมได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น
หลักฐานต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ).............................................................ผู้ยืม
(....................................................)
(ลงชื่อ)..............................................................ภรรยา/สามี/ทายาท
(.....................................................) ผู้ให้คายินยอม
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้ให้ยืม
(.....................................................)
ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
วันที่..........เดือน............................พ.ศ..............
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน.............................พ.ศ..............
(ลงชื่อ)...............................................................พยาน
(.......................................................)
วันที่..........เดือน............................พ.ศ..............

หมายเหตุ แบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๑๙

(๗๖)

เล่มที่.............

เลขที่................

แบบรับเงินยืม
ของครัวเรือนเป้าหมาย
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
วันที่........เดือน.............................พ.ศ..................
๑. ข้าพเจ้า นาย/ นาง / นางสาว......................................................................................อายุ...........................ปี
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................บ้าน............................................................................................
ตาบล.........................................อาเภอ..............................................จังหวัด..................................................
๒. ได้รับเงินยืมตามโครงการ กข.คจ. จากคณะกรรมการ กข.คจ. บ้าน...........................................................
เป็นเงินจานวน........................................บาท (............................................................................................)
ไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที่............เดือน............................................พ.ศ.................

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้รับเงิน
(...................................................)
(ลงชื่อ)............................................................ผู้จ่ายเงิน
(....................................................)
ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบ่ ้าน
(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(....................................................)
(ลงชื่อ).............................................................พยาน
(...................................................)
หมายเหตุ แบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๐

(๗๗)

เล่มที่.............

เลขที่................

แบบรับคืนเงินยืม
จากครัวเรือนเป้าหมาย
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
วันที่............เดือน.................................พ.ศ..........
คณะกรรมการ กข.คจ. บ้าน................................................................................หมู่ที่........................
ตาบล................................................อาเภอ.............................................จังหวัด................................................
ได้รับชาระคืนเงินยืมตามโครงการ กข.คจ. จากนาย /นาง /นางสาว ..................................................................
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่ที่.................บ้าน..............................................................................................
ตาบล................................................อาเภอ.............................................จังหวัด................................................
เป็นครัวเรือนเป้าหมาย ลาดับที่..................จานวนเงินยืมทั้งสิ้น............................บาท และได้ส่งใช้คืนเงินยืม
ดังรายการ ต่อไปนี้
สัญญา
เลขที่

รายการชาระ

งวดที่

จานวนเงิน

คงเหลือเงินยืม

ส่งใช้คืนเงินยืม

ตัวอักษร(..............................................................)

รวมเงิน

(ลงชื่อ)...............................................................ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
(...........................................................)
(ลงชื่อ)...............................................................กรรมการผู้รับเงิน
(...........................................................)
หมายเหตุ แบบแนบท้ายระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๔ ข้อ ๒๑

(๗๘)

(๗๙)

รวม

ชื่อ – สกุล ผู้ยืม
(รวมผู้ที่ส่งคืนหมดแล้ว)

วัน เดือน ปี ที่ จานวนเงิน
จานวนเงิน
จานวนเงิน
เป็นการ
ได้รับเงินยืม ที่ให้ยืม (บาท) ส่งคืนแล้ว (บาท) ที่คงค้างอยู่ (บาท) ยืมรอบที่

สรุป
๑.จานวนผู้ยืมเงิน...........................ครัวเรือน
๒.จานวนเงินที่ให้ยืม...........................บาท
๓.จานวนเงินในบัญชีธนาคาร..............บาท
๔.จานวนเงินที่อยู่ในมือหรืออื่นๆ........บาท
๕.รวมเงินทุน กข.คจ. ทั้งหมด.............บาท
๖. จานวนเงินที่ได้รับคืน รอบปีนี้ (แม้จะ
ให้ยืมต่อไปแล้ว) จานวน......................บาท

หมายเหตุ

(ลงชื่อ)................................................ ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน (ลงชื่อ)......................................................พัฒนากร
(................................................)
(.....................................................)

หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๑)

ที่

บ้าน......................................หมู่ท.ี่ ..........ตาบล..............................อาเภอ.......................... ปีที่เริ่มดาเนินการ พ.ศ...............
(มีครัวเรือนทั้งหมด......................ครัวเรือน มีครัวเรือนเป้าหมาย..........................ครัวเรือน)
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ................

แบบรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

(๘๐)

รวม

ชื่อหมู่บ้าน

ตาบล

จานวน
ครัวเรือน
เป้าหมาย

หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๑)

ที่

จานวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด

จานวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
เงินยืม

จานวนเงิน
ในบัญชี
ธนาคาร
(บาท)

จานวนเงิน
ในมือหรือ
อื่นๆ
(บาท)

รวมเงินที่
มีอยู่ทั้งหมด
(บาท)

(............................................................)

(ลงชื่อ)...........................................................พัฒนาการอาเภอ

จานวน
เงิน
คงค้างอยู่
(บาท)

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ..............

อาเภอ...........................................จังหวัด.............................. ปี...............(แยกตามปีงบประมาณที่เริ่มดาเนินการ)

แบบรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

จานวนเงิน
ทีไ่ ด้รับคืน
ในรอบปีนี้
(บาท)

(๘๑)

รวม

ชื่ออาเภอ

จานวน
ตาบล

จานวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด

จานวนเงินใน
บัญชีธนาคาร
(บาท)

จานวนเงิน
ในมือหรือ
อื่นๆ (บาท)

รวมเงิน
ที่มีอยู่
ทั้งหมด
(บาท)

จานวนเงิน
ที่ได้รับคืน
ในรอบปีนี้
(บาท)

(ลงชื่อ)................................................................พัฒนาการจังหวัด
(............................................................)

จานวน
จานวน
จานวนเงิน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
คงค้างอยู่
เป้าหมาย ที่ได้รับเงินยืม
(บาท)

หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๒)

ที่

จานวน
หมู่บ้าน

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ..............

จังหวัด....................................................... ปี พ.ศ...................(แยกตามปีงบประมาณที่เริ่มดาเนินการ)

แบบสรุปรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

(๘๒)

ที่

หมู่ที่

รวม

ตาบล

อาเภอ

ปีที่ได้รับ
งบประมาณ

หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๒)

บ้าน

พื้นที่ดาเนินการ
จานวนเงินทุน
ที่ขาดหายไป

หมายเหตุ
สาเหตุที่เงินทุน
การแก้ไขปัญหา
ขาดหาย

(ลงชื่อ)............................................................พัฒนาการจังหวัด
(......................................................)

จานวนเงินทุน
ปัจจุบัน (บาท)

สภาพปัญหาการบริหารเงินทุน

ปี พ.ศ... ...........................(ปีที่รายงาน)
จังหวัด........................................................

รายงานสภาพปัญหาการบริหารเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

ลาดับ
ที่

(๘๓)

รวม

ชื่อ
ชื่อ หมู่
ตาบล หมู่บ้าน ที่

กข.คจ.

ประมาณ

ปีที่
ได้รับ
งบ

คร.

คน

จานวน
ครัวเรือน
ทั้งหมู่บ้าน

คน

คร.

คน

คร.

(ฌ)

(ญ)

จานวน
เงิน
(บาท)

(ฎ)

จานวน
เงิน
(บาท)

เสียหาย

(ฐ)

จานวน
(คร).

(ฑ)

จานวน
เงิน
(บาท)

ครัวเรือนที่มีปัญหา

(ลงชื่อ)...................................................................พัฒนาการจังหวัด
(................................................................)

(ช)

(ซ)

คร.

จานวน
เงิน
(บาท)

ฝาก
ธนาคาร

สถานภาพของเงินทุนคงเหลือปัจจุบัน

ครัวเรือนยืม

(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ)

กข.คจ.
ทั้งหมด
(บาท)

โครงการ

เงินทุน

คน

คร.
เป้าหมาย
ทีม่ ีรายได้
ผ่านเกณฑ์
จปฐ.
จานวน
(คร.)

จานวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับ
เงินยืมแล้ว

ฐานข้อมูล
จานวน
ครัวเรือน
เป้าหมาย
กข.คจ.

หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๗

ชื่อ
อาเภอ

ฒ

(๑)

ระ
ดับ
๑

ฒ

(๑)

ระ
ดับ
๒

ฒ

(๑)

ระ
ดับ
๓

ระดับการพัฒนา
หมู่บ้าน

จังหวัด.......................................................จานวน...........................อาเภอ
หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ. จานวน...................หมู่บ้าน ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จานวนทั้งสิ้น ................หมู่บ้าน

แบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

(ณ)

หมาย
เหตุ

(๘๔)

หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงาน กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ )

(ฐ)
(ฑ)
(ฒ)
(ณ)

(ฎ)

(ญ)

(ฌ)

รวมทั้ง ครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ผ่อนผันตามที่คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน อนุมัติให้ผ่อนผันได้แล้ว
หมายถึง จานวนเงินยืมของครัวเรือน ตาม (ซ)
หมายถึง จานวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของเงินทุนโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
หมายถึง จานวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้านที่ขาดหายไปหรือไม่ครบถ้วน
= (เงินทุนโครงการ กข.คจ. ตาม (ช) ที่ฝากเข้าบัญชีตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๕ ) ลบ ด้วย ( ฌ บวก ญ )
หมายถึง จานวนครัวเรือนยืมเงินที่ไม่ชาระหนี้ตามกาหนดในสัญญาและไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่อนผัน (อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรดาเนินการทางคดี)
หมายถึง จานวนเงินยืมของครัวเรือน ตาม (ฐ)
หมายถึง ระดับการพัฒนา ตามผลการประเมินการดาเนินงานและจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ. ให้กรอกเลข ๑ ลงในช่องระดับการพัฒนาที่ประเมินได้
หมายถึง กรณีหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ให้ระบุชื่อหน่วยงานและจานวนเงินที่ได้รับสนับสนุน ลงในช่อง (ณ)

(ซ) หมายถึง จานวนครัวเรือนที่อยู่ในระหว่างยืมเงินซึ่งยังไม่ครบกาหนดชาระคืนตามสัญญา

(ช) หมายถึง จานวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้านที่มีอยู่ทั้งหมด (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๒)

(ฉ) หมายถึง จานวนสมาชิกของครัวเรือน ตาม (จ)

(จ) หมายถึง จานวนครัวเรือนตาม (ก) ที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. บาท/คน/ปี)

(ง) หมายถึง จานวนสมาชิกของครัวเรือนที่ได้รับเงินยืม ตาม (ค)

(ค) หมายถึง จานวนครัวเรือนที่ได้รับเงินยืมจากโครงการ กข.คจ. แล้ว โดยเริ่มนับจากปีแรกที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จนถึงปีปัจจุบัน

(ข) หมายถึง จานวนสมาชิกของครัวเรือนเป้าหมาย ตาม (ก)

(ก) หมายถึง จานวนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (ระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๕) นับตั้งแต่ปีที่ได้รับงบประมาณถึงปัจจุบัน

(ต่อ)
คาอธิบาย (ก) - (ณ) : แบบรายงานฐานข้อมูลหมูบ่ ้านและครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

แบบสารวจข้อมูลการดาเนินงานโครงการ กข.คจ.
เพื่อประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ.
คาชี้แจง
ข้อ ๑ แบบสอบถามชุดนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล “โครงการจัดระดับเพื่อ
ประเมิ นผลการดาเนินงานและพั ฒนาหมู่บ้า น กข.คจ.”
จัดเก็ บเป็นรายหมู่บ้า น
เพื่ อ ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน และจั ด ระดั บ การพั ฒ นาหมู่ บ้ า น กข.คจ. ใช้ เ ป็ น
ฐานข้อมูลกาหนดแนวทาง สนับสนุนการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผลการดาเนินงานให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
ข้อ ๒ ให้พัฒนาการอาเภอ และพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลเป็น
ผู้รับผิดชอบดาเนินจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้านเปาาหมายโครงการ กข.คจ.ทุกหมู่บ้านและ
รวบรวมจัดส่งให้จังหวัดตามระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๓ การกรอกเลขรหัสหมู่บ้าน
๓.๑ ตัวเลขที่ ๑ - ๘ เป็นตัวเลขแสดงรหัสจังหวัด อาเภอ ตาบล
หมู่บ้าน ตามทะเบียนของกรมการปกครอง
๓.๒ ตัวเลขที่ ๙ - ๑๒ เป็นตัวแสดงปีที่ดาเนินการ ใช้ตัวเลข ๔
ตัวท้ายของปีที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ เช่น ปี พ.ศ.๒๕๓๖ ใช้ตัวเลข ๒๕๓๖
กรอกลงในช่องที่ ๙-๑๒
ตัวอย่างเช่น
๗ ๐ ๐ ๑ ๐ ๒ ๑ ๐

๒ ๕ ๓ ๖

หมายถึง รหัสของจังหวัด อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน ตามทะเบียน
ของกรมการปกครอง ปีงบประมาณ ๒๕๓๖

(๘๕)

ข้อ ๔ แบบสอบถาม ๑ ชุด สาหรับ กข.คจ. ๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๕ ตอน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป จานวน ๕ ข้อ
ตอนที่ ๒ ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการจานวน ๑๒ ข้อ
ตอนที่ ๓ ด้านเงินทุนและการบริหารเงินทุน จานวน ๙ ข้อ
ตอนที่ ๔ ผลการยกระดับครัวเรือนยากจน
จานวน ๕ ข้อ
รวมตอนที่ ๒ - ๔ จานวน ๒๖ (ตัวชี้วัด)
ข้อ ๕ การจัดเก็ บ ข้ อมูล ตามข้อ ๒ ให้ผู้รับผิดชอบจัดเก็ บโดยการ
สอบถามประกอบการสัม ภาษณ์ จากคณะกรรมการ พร้อ มกั บตรวจสอบหลั ก ฐาน /
เอกสารต่างๆ ประกอบด้วย ๑) ทะเบี ยนครั วเรื อนเปาาหมาย ๒) บัญชีเงิ นฝากธนาคาร
๓) บัญชีคุมลูกหนี้ ๔) สมุดบันทึกของครัวเรือนเปาาหมาย และ ๕) เอกสารประกอบ
โครงการ ได้แก่ แบบเสนอโครงการ แบบคาขอ กู้เงิน สัญญายืมเงิน และแบบรับเงิน
ครัวเรือนเปาาหมาย
ข้อ ๖ ให้ ตรวจความถู ก ต้อ งของการกรอกเลขรหั ส หมู่ บ้า น คาตอบ
(ตามประเด็นตัวชี้วัด)ให้ครบถ้วน
ข้ อ ๗ ก า ร ใ ห้ ค ะ แ น น ใ ห้ ก ร อ ก ค ะ แ น น แ ต่ ล ะ ข้ อ ใ น ช่ อ ง
“ค่ า คะแนนตามข้ อ ชี้ วั ด ” ในแบบสอบถาม แล้วรวมคะแนนจากข้อชี้วัด ๒๖ ข้อ
ได้จานวนเท่าใดให้กรอกลงในช่อง “คะแนนรวม”
ข้อ ๘ เกณฑ์การจัดระดับเพื่อประเมินผลการดาเนินงานและพัฒนา
๘.๑ การให้คะแนน
(๑) คะแนนตัวชี้วัดแต่ละตัวมีค่าคะแนนเป็น ๑,๒ หรือ ๓
ให้ทาเครื่องหมาย  ใน
ข้อย่อยที่ตรงกับข้อเท็จจริง แล้วกรอกระดับคะแนนใน
ช่องคะแนนที่ได้
(๒) นาค่าคะแนนที่ได้ใน ๒๖ ข้อ มารวมคะแนนเพื่อจัดระดับ

(๘๖)

๘.๒ การจัดระดับ
๘.๒.๑ คะแนนตัวชี้วัดหลักที่ได้คะแนน ๓ มีทั้งหมด
๙ ข้อ ได้แก่ ข้อชี้วัด ๔,๖,๘,๑๓,๑๔,๑๙,๒๑,๒๓ และ ๒๕ (ข้อที่มี
)
๘.๒.๒ จัดระดับหมู่บ้าน กข.คจ. ลงในช่อง “ระดับการพัฒนา”
โดยใช้คะแนนรวมและ ๙ ตัวชี้วัด ประกอบกัน ดังนี้
- หมู่ บ้ าน กข.คจ.ระดั บ ๓ หมายถึง หมู่บ้ าน กข.คจ. ที่ มี
ผลงานดี เงื่อนไขคือ ต้องได้คะแนนรวมตั้งแต่ ๖๒ คะแนนขึ้นไป และตัวชี้วัดบังคับได้ ๓
คะแนน จานวน ๖ ตัวขึ้นไป (ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองอย่างเป็นระดับ ๒)
- หมู่บ้าน กข.คจ. ระดับ ๒ หมายถึง หมู่บ้านกข.คจ. ที่อยู่ใน
ระดับปานกลาง เงื่อ นไขคือ ต้อ งได้ค ะแนนรวมระหว่า ง ๔๗ - ๖๑ คะแนน และ
ตัว ชี้วัด บัง คับ ได้ ๓ คะแนน จานวน ๕ ตัว (ถ้าไม่เป็นไปตามเงื่อนไขทั้งสองอย่าง
เป็นระดับ ๑)
- หมู่บ้าน กข.คจ. ระดับ ๑ หมายถึง หมู่บ้าน กข.คจ. ที่ต้อง
ปรับปรุง และพัฒนา เงื่อนไขคือ ได้คะแนนรวมเท่ากับหรือต่ากว่า ๔๖ คะแนน
____________________

(๘๗)

รหัสหมู่บ้าน
ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
คาชี้แจง ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของหมู่บ้าน
ชื่อบ้าน....................................................หมู่ที่................ตาบล.....................................
อาเภอ/กิ่งอาเภอ...............................................จังหวัด...................................................
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน..................................................ครัวเรือน
จานวนประชากรทั้งหมดในหมู่บ้าน............................................................คน
จานวนครัวเรือนเปาาหมาย..................................................................ครัวเรือน
จานวนประชากรทั้งหมดในครัวเรือนเปาาหมาย...........................................คน
จานวนครัวเรือนที่ได้รับเงินยืมแล้ว....................................................ครัวเรือน
ได้รับ ๑ ครั้งแล้ว...............................................................................ครัวเรือน
ได้รับ ๒ ครั้งแล้ว..............................................................................ครัวเรือน
ได้รับ ๓ ครั้งแล้ว..............................................................................ครัวเรือน
ได้รับมากกว่า ๓ ครั้งแล้ว.................................................................ครัวเรือน

(๘๘)

ตอนที่ ๒ ด้านโครงสร้างและการบริหารจัดการ
คาชี้แจง นาค่าคะแนนผลการดาเนินงานที่เป็นจริงกรอกในช่อง “คะแนนที่ได้”
แล้วนาค่าคะแนนแต่ละข้อมารวมกันกรอกคะแนนในช่องรวมคะแนนทั้งหมด
ลักษณะการดาเนินงาน/ระดับคะแนน
๒

คะแนน
ที่ได้

ที่

เรื่อง

๑

๑

โครงสร้างคณะกรรมการ
การได้มาของ
คณะกรรมการ

 เลือกตั้งโดย
ครัวเรือนเปาาหมาย
ได้จากตัวแทนของ
องค์กรต่างๆ
ในหมู่บ้าน
แต่ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ และ
ไม่เป็นปัจจุบัน

 เลือกตั้งโดย
ครัวเรือนเปาาหมาย
ได้จากตัวแทนของ
องค์กรต่างๆ
ในหมู่บ้าน เป็นไป
ตามระเบียบ
ไม่เป็นปัจจุบัน

 เลือกตั้งโดย
...........
ครัวเรือนเปาาหมาย
ได้จากตัวแทนของ
องค์กรต่างๆใน
หมู่บ้าน เป็นไป
ตามระเบียบ
เป็นปัจจุบัน

๒

การประชุมของ
คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน

 นานๆ ครั้ง
แล้วแต่จาเป็น
ไม่มีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร

 ประชุม
๒-๓ เดือนต่อครั้ง
ตามสถานการณ์
มีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร

 ประชุมอย่าง
น้อยเดือนละ
๑ ครั้ง มีผลการ
ปฏิบัติตามมติที่
ประชุม มีการ
บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร

๓

การปฏิบัติตามบทบาท
มีคณะกรรมการ มีคณะกรรมการ
หน้าที่ของคณะกรรมการ ๑ใน ๓ ที่ปฏิบัติตาม ๒ใน ๓ ที่ปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่อย่าง บทบาทหน้าที่อย่าง
สม่าเสมอ
สม่าเสมอ

(๘๙)

๓

...........

มีคณะกรรมการ ...........
ปฏิบัติตามบทบาท
หน้าทีท่ ุกคน
อย่างสม่าเสมอ

ลักษณะการดาเนินงาน/ระดับคะแนน
๒

คะแนน
ที่ได้

ที่

เรื่อง

๑

๔

การบริหารจัดการ
คณะกรรมการมีการวาง
แผนการดาเนินงานด้าน
ต่างๆ เช่น แผนการติดตาม
สนับสนุน แผนการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง
ความเข้าใจโครงการ
กข.คจ. ของ
คณะกรรมการ

 ไม่มีการ
วางแผนการ
ดาเนินงานหรือมี
แผนแต่ไม่ปฏิบัติ
ตามแผน

 มีแผนการ
ดาเนินงาน
ทีบ่ ันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร
ปฏิบัติได้เป็น
บางเรื่อง หรือไม่
ปฏิบัติ

 มีแผนการ
...........
ดาเนินงาน
ที่บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
ปฏิบัติตามแผนได้
ร้อยละ ๘๐

๕

หมู่บ้านมีศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูล กข.คจ. หรือไม่
อย่างไร

 มีศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูล
กข.คจ. แต่ไม่มี
ข้อมูล

มีศูนย์ปฏิบัติการ
ข้อมูล กข.คจ.
มีหลักฐาน
เอกสาร ข้อมูลแต่
ไม่เป็นปัจจุบัน

 มีศูนย์
ปฏิบัติการข้อมูล
กข.คจ. มีปาาย
มีหลักฐาน
ข้อมูลเป็นปัจจุบัน

...........

 คัดเลือกโดย
ใช้ข้อมูล จปฐ.
เป็นเกณฑ์

 คัดเลือกโดย
ใช้ข้อมูล จปฐ.
เป็นเกณฑ์และใช้
เวทีชาวบ้าน
ตรวจสอบรวมทั้ง
มีการปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน

...........

๖ วิธีการคัดเลือกครัวเรือน  คัดเลือกโดย
เป้าหมายของคณะกรรมการ ไม่มหี ลักเกณฑ์

(๙๐)

๓

ที่

เรื่อง

ลักษณะการดาเนินงาน/ระดับคะแนน
๒

๑

๗

การติ ด ตาม สนั บ สนุ น  ๖ เดือน/ครั้ง
ก า ร ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ
ครั ว เรื อ นเป้ า หมายของ
คณะกรรมการ
๘ การจัดทาเอกสารบัญชี/  มีหลักฐานไม่
การอนุมัติโครงการ/เงินยืม ครบถ้วน
ของคณะกรรมการ

 ๓ เดือน/ครั้ง

๓

 ทุกเดือน

คะแนน
ที่ได้

...........

 มีหลักฐาน
ครบถ้วนและ
ถูกต้อง แต่ไม่เป็น
ปัจจุบัน

 มีหลักฐาน
..........
ครบถ้วนมีการ
ตรวจสอบเป็น
ประจาและถูกต้อง
เรียบร้อย
๙ มีการส่งเสริมให้ครัวเรือน  มีเฉพาะภายใน  มีเฉพาะภายนอก  ทั้งในและนอก ...........
เป้าหมายให้เข้าถึงแหล่งทุน ชุมชนเท่านั้น
ชุมชน เช่น ธนาคาร ชุมชน
อื่นๆ ทั้งภายในชุมชนหรือ
ออมสิน เป็นต้น
ภายนอกชุมชน
๑๐ การมีส่วนร่วมของ
น้อยกว่าร้อยละ
ครัวเรือนเป้าหมายในการ ๕๐ มีส่วนร่วมใน
ดาเนินกิจกรรม ต่างๆ
การดาเนินกิจกรรม

 ร้อยละ
 มากกว่าร้อยละ ...........
๕๐-๗๐ มีส่วนร่วม ๗๐ขึน้ ไปมีส่วนร่วม
ในการดาเนิน
กิจกรรม

๑๑ ครัวเรือนเป้าหมายได้รับ
การขึ้นทะเบียนคนจน

 น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

 ร้อยละ๕๐-๗๐  ร้อยละ ๗๑
ขึ้นไป

๑๒ มีการประชาสัมพันธ์การ
ดาเนินงานอย่างไร

 ประชุม

 ประชุมและ
ใช้หอกระจายข่าว

(๙๑)

...........

 ประชุมและใช้หอ ...........
กระจายข่าววิทยุชุมชน
สื่อและสิ่งพิมพ์อื่นๆ

ตอนที่ ๓ ด้านเงินทุนและการบริหารเงินทุน

๑๓ ด้านเงินทุน
การบริหารเงินทุนจานวน
๒๘๐,๐๐๐ บาท

ลักษณะการดาเนินงาน/ระดับคะแนน
คะแนน
ที่ได้
๑
๒
๓
 มีเงินทุนเหลือ  มีเงินทุน
 มีเงินทุน
...........
น้อยกว่า ๒๘๐,๐๐๐ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
มากกว่า ๒๘๐,๐๐๐
บาท
บาท

๑๔ การหมุนเวียนเงินยืม
ให้กับครัวเรือนเป้าหมาย

 ยังไม่มีการ
หมุนเวียนเงินยืม

ที่

เรื่อง

มีการหมุนเวียน มีการหมุนเวียน ...........
เงินยืมแต่ไม่ทั่วถึง เงินยืมได้ทั่วถึง

 โดยเฉลี่ย
 พิจารณาจาก  พิจารณาจาก
...........
ด้านการบริหารเงินทุน
๑๕ การจัดสรรเงินลงทุนของ เท่ากันทุกครัวเรือน โครงการที่ครัวเรือน ความเป็นไปได้ของ
เปาาหมายยื่นเสนอ โครงการที่ครัวเรือน
คณะกรรมการ
โครงการและความ เปาาหมาย ยื่นเสนอ
เป็นไปได้
และการให้ความ
ร่วมมือต่อกิจกรรม
ในสังคม
๑๖

การนาเงินยืมของ
ครัวเรือนเปาาหมายไปใช้
ประโยชน์ตามโครงการ

 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐

๑๗ การส่งเสริม สนับสนุนให้  ได้รับการ
ครัวเรือนเปาาหมาย
ส่งเสริมเฉพาะ
ประกอบอาชีพที่มีความ อาชีพหลัก
หลากหลาย

(๙๒)

 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ร้อยละ ๖๐-๙๙

 เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์
ร้อยละ ๑๐๐

...........

 ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพ
นอกเหนือจาก
อาชีพหลัก ๑อาชีพ

 ได้รับการ
ส่งเสริมอาชีพที่
หลากหลาย
๒ อาชีพขึ้นไป

...........

ลักษณะการดาเนินงาน/ระดับคะแนน
คะแนน
ที่ได้
๑
๒
๓
๑๘ การส่งเสริมให้ครัวเรือน น้อยกว่าร้อยละ  ร้อยละ ๕๐-  มากกว่าร้อยละ ...........
เปาาหมายได้รับการออม ๕๐ เป็นสมาชิกกลุ่ม ๘๐ เป็นสมาชิก ๘๐ ขึ้นไปเป็น
โดยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ออมทรัพย์ เพื่อการผลิต กลุ่มออมทรัพย์
สมาชิกกลุ่มออม
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เพื่อการผลิต
ทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่

เรื่อง

 มีเฉพาะเงินทุน
๑๙ มีกิจกรรมด้านการ
เชื่อมโยงเครือข่ายกองทุน กข.คจ. เท่านั้น
หรือบูรณาการกองทุนใน
ชุมชนเพื่อให้เกิดประโยชน์
ในการขยายแหล่งทุน
เพิ่มขึ้นภายในหมู่บ้าน

 เชื่อมโยงกับ
กองทุนหมู่บ้าน
หรือกลุ่มออมทรัพย์
เพื่อการผลิต

๒๐ การรวมกลุ่มเพื่อ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
ในการผลิตหรือจาหน่าย
ของครัวเรือนเปาาหมาย

 ไม่มีการ
รวมกลุ่ม

 มีการรวมกลุ่ม  มีการรวมกลุ่ม ...........
เบื้องต้น แต่ยังไม่ได้ ที่เข้มแข็ง ได้รับ
ประโยชน์มากนัก ประโยชน์เป็น
อย่างดี

๒๑

 จานวนครัวเรือน  จานวนครัวเรือน  จานวนครัวเรือน ...........
ที่ชาระเงินคืน
ทีช่ าระเงินคืน
ทีช่ าระเงินคืน
น้อยกว่าร้อยละ ๖๙ ร้อยละ ๗๐-๙๐
ร้อยละ ๙๑-๑๐๐

การชาระเงินคืนของ
ครัวเรือนเป้าหมาย

(๙๓)

 มีการเชื่อมโยง ...........
กับกองทุนอื่นใน
ชุมชน (ตั้งแต่ ๒
กองทุนขึ้นไป)

ตอนที่ ๔ ผลการยกระดับครัวเรือนยากจน
ลักษณะการดาเนินงาน/ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๒๒ ครัวเรือนเปาาหมายได้รับ  ร้อยละ ๕๐-๕๙  ร้อยละ ๖๐-๖๙  ร้อยละ ๗๐
การส่งเสริมให้ประกอบ
ขึ้นไป
อาชีพ หรือมีวิถีชีวิตตาม
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับรายได้

คะแนน
ที่ได้
...........

อย่างน้อย ๑ ครั้ง
๒๓ ในรอบปีที่ผ่านมา
ครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ประสบความสาเร็จจาก
การประกอบอาชีพจาก
เงินโครงการ กข.คจ. มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
การประชุม/สัมมนา
ร่วมกัน
๒๔ ในรอบปีที่ผ่านมา
 เคย ๑ ครั้ง
คณะกรรมการเคยได้รับ
การฝึกอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงานเพิ่มเติมด้าน
ต่างๆเช่นการพัฒนาอาชีพ
 ร้อยละ ๕๐
๒๕ การประกอบอาชีพที่มี
รายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ.
ของครัวเรือนเป้าหมายที่
ยืมเงิน

ที่

เรื่อง

(๙๔)

 ๒-๓ ครั้ง

 มากกว่า
๓ ครั้งขึ้นไป

...........

 เคย ๒ ครั้ง

 เคย ๓ ครั้ง
ขึ้นไป

...........

ร้อยละ ๕๑ - ๙๙  ร้อยละ ๑๐๐

...........

ลักษณะการดาเนินงาน/ระดับคะแนน
๑
๒
๓
๒๖ คุณภาพชีวิตของครัวเรือน  ดีขึ้นร้อยละ
 ดีขึ้นร้อยละ
 ดีขึ้นร้อยละ
เปาาหมายที่ยืมเงิน
๕๐-๖๙
๖๐-๖๙
๗๐ ขึ้นไป
ที่

เรื่อง

คะแนน
ที่ได้
...........

รวมคะแนน .......คะแนน
จานวนตัวชี้วัดหลักที่ได้ ๓ คะแนน(ข้อ ๔,๖,๘,๑๓,๑๔,๑๙,๒๑,๒๓ และ ๒๕) ....... ตัว
ผลการจัดระดับการพัฒนา ระดับ......

(ลงชื่อ)...............................................พัฒนากรผู้จัดเก็บ
(...................................................)

(๙๕)

(๙๖)

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

๑ ๒

๓

๔

(ลงชื่อ).......................................................
(................................................)
ตำแหน่ง...........................................................

๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖

ผลการประเมินการพัฒนาหมู่บ้านโครงการ กข.คจ.

แบบสรุปข้อมูลเพื่อประเมินผลการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ.
อาเภอ/จังหวัด...................................................
รวม ผลการจัดระดับ
คะแนน
การพัฒนา

(๙๗)

หมู่บ้าน...................................................หมู่ที่.............................
ตาบล...........................................................................................
อาเภอ..........................................................................................
จังหวัด.........................................................................................
โครงการ ปี พ.ศ. .........................................................................

จัดพิมพ์โดย
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย

การจัดทาข้อมูลในบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
ข้อแนะนา

๑) โปรดอ่านและทาความเข้าใจคาอธิบายให้ชัดเจนถูกต้อง
๒) ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน/ตาบลเป้าหมาย เป็นผู้รวบรวม/จัดทาข้อมูลตาม
รายการและคาแนะนาให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน

๓) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบการบริการ/จัดการเงินทุน กข.คจ.
ของหมู่บ้าน เป็นผู้เก็บรักษา “บัญชีทะเบียนครัวเรือน” นี้ไ ว้ โดยพร้อมรับการ
ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลได้ทันที

๔) ให้บันทึกรายชื่อของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ผู้รับผิดชอบเงินทุน กข.คจ.
ของหมู่บ้านและพัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านให้ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (ในช่อง
รายการท้ายเล่ม)

๕) ให้ผู้ติดตามนิเทศบันทึกการติดตามและข้อแนะนาทุกครั้ง(ในช่องรายการท้ายเล่ม)
ความหมาย
๑) จานวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งสิ้น หมายถึง จานวนครัวเรือนยากจนที่มี สมาชิกใน
ครั วเรื อนมี รายได้ เฉลี่ ยต่ ากว่ าเกณฑ์ จปฐ. ตามข้ อมู ล จปฐ. ที่ ส ารวจ ณ ปี ที่ ไ ด้
รับงบประมาณดาเนินโครงการ
๒) ลาดับที่ครัวเรือนเป้าหมาย หมายถึง ให้เรียงลาดับครัวเรือนเป้าหมายตามข้อ ๑
ทุกครัวเรือนโดยเริ่มจากครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีน้อยที่สุด ถึงมากที่สุด
(รายได้เฉลี่ยไม่เกินเกณฑ์ จปฐ.)
๓) ชื่อ-สกุล หมายถึง ชื่อจริง นามสกุลจริงของหัวหน้าครอบครัวตามข้อ ๒ ที่ปรากฎ
ตามทะเบียนบ้านหรือผู้ทาหน้าที่หัวหน้าครัวเรือน
๔) บ้านเลขที่ หมายถึง ให้ระบุเลขที่บ้านตามทะเบียนบ้านของครัวเรือนเป้าหมาย

(๙๘)

๕) จานวนสมาชิกในครัวเรือน หมายถึง จานวนสมาชิกทั้งหมดของแต่ละครัวเรือน
เป้าหมาย ที่นามาคานวณรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนตามแนวทาง การจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. (อยู่ในครัวเรือนมากกว่า ๖ เดือน/ปี)
๖) รายได้ เ ฉลี่ ย ต่ อ คนต่ อ ปี ต ามเกณฑ์ จปฐ. หมายถึ ง รายได้ เ ฉลี่ ย ของสมาชิ ก
ในครัวเรือนเป้าหมายต่อคนต่อปี จากจานวนสมาชิกตามข้อ ๕
๗) ครั้งที่ ๑ หมายถึง การยืมเงินครั้งแรกของครัวเรือนเป้าหมาย
๘) ครั้งที่ ๒ หรือ ๓ หมายถึง การยืมเงินครั้งที่ ๒ เมื่อส่งใช้เงินยืมครั้งที่ ๑ หมดแล้ว
หรือ เมื่อส่งใช้เงินยืมครั้งที่ ๒ หมดแล้วตามลาดับ
๙) วัน เดือน ปี ที่ รั บเงิ นยื ม หมายถึ ง วันเดื อนปี ที่ครัวเรื อนเป้ าหมายได้รั บเงินยื มจาก
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน โดยการจ่ายเป็นเช็ค หรือโอนเข้าบัญชีเงินฝากของ
ครัวเรือน
๑๐) วัน เดือ น ปี คื น เงิ นยื ม ครั้ง สุ ด ท้ าย หมายถึ ง วั น เดือ น ปี ที่ค รั ว เรื อ นเป้าหมาย
กาหนดส่งใช้คืนครบจานวนที่ยืมภายใน....(ตามสัญญายืมเงินข้อที่ ๓)
๑๑) อาชีพที่ยื มไปลงทุน หมายถึง อาชีพตามประเภทที่กาหนดไว้ในโครงการ กข.คจ.
ซึ่งได้แก่ ด้านการเกษตร ช่างอุตสาหกรรม ค้าขายและอื่นๆ โดยทั้งนี้ หากเป็น
ด้านการเกษตรให้ระบุประเภทของการเกษตรด้วย เช่น การปลูกพืชไร่ เลี้ยงสัตว์
ประมง ฯลฯ และอาชีพด้านอื่นๆ ก็ให้ระบุประเภทด้วย เช่น ตัดผม รับจ้าง เป็นต้น
๑๒)รายได้ เ ฉลี่ ย ภายหลั ง รั บ เงิ น ยื ม หมายถึ ง ให้ ร ะบุ ร ายได้ เ ฉลี่ ย ของสมาชิ ก ใน
ครัวเรือนต่อคนต่อปี ตามช่วงเวลา ๑-๔ ปี

(๙๙)

(๑๐๐)

ลาดับที่
ครัวเรือน
เป้าหมาย

ชื่อ – สกุล

จานวน
บ้าน สมาชิก
เลขที่
ใน
ครัวเรือน

รายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปี
ตามเกณฑ์
จปฐ.
ก่อนยืมเงิน
จานวน
เงินยืม
(บาท)

ว/ด/ป
ที่รับ
เงินยืม

ว/ด/ป
คืนเงิน
ครั้งสุดท้าย

ข้อมูลการยืมเงินทุน
ครั้งที่ ๑
รายได้เฉลี่ยภายหลังรับเงินยืม (บาท)
อาชีพที่ยืม
เงินไป
ภายหลัง
ภายหลัง
ภายหลัง
ลงทุน
๑ ปี
๒ ปี
๓ ปี

หมู่ท.ี่ ..........บ้าน......................................ตาบล.......................................อาเภอ......................................จังหวัด..........................................
จานวนครัวเรือนเป้าหมาย ทั้งสิ้น...........................ครัวเรือน

บัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

(๑๐๑)

ลาดับที่
ครัวเรือน
เป้าหมาย

จานวน
เงินยืม
(บาท)

ว/ด/ป
ที่รับ
เงินยืม

ว/ด/ป
คืนเงิน
ครั้ง
สุดท้าย

อาชีพ
ที่ยืม
เงินไป
ลงทุน

ข้อมูลการยืมเงินทุน
ครั้งที่ ๒
รายได้เฉลี่ยภายหลังรับเงินยืม
(บาท)
ภาย
ภาย
ภาย
หลัง หลัง
หลัง
๑ ปี
๒ ปี
๓ ปี
จานวน
เงินยืม
(บาท)

ว/ด/ป
ที่รับ
เงินยืม

ว/ด/ป
คืนเงิน
ครั้ง
สุดท้าย

อาชีพที่
ยืม
เงินไป
ลงทุน

ข้อมูลการยืมเงินทุน
ครั้งที่ ๓
รายได้เฉลี่ยภายหลังรับเงินยืม
(บาท)
ภาย
ภาย
ภาย
หลัง หลัง
หลัง
๑ ปี
๒ ปี
๓ ปี

บันทึกการติดตาม ตรวจสอบ
และการให้ข้อแนะนาของเจ้าหน้าที่
วัน เดือน ปี
ที่ติดตาม

ชื่อ / สกุล
และตาแหน่งผู้ติดตาม

ประเด็นทีต่ ิดตาม
และข้อสังเกตแนะนา

............... ........................................... ..............................................
........................................... ..............................................
.......................................... .............................................
............... ........................................... ..............................................
........................................... ..............................................
.......................................... .............................................
............... ........................................... ..............................................
........................................... ..............................................
.......................................... .............................................
............... ........................................... ..............................................
........................................... ..............................................
.......................................... .............................................
............... ........................................... ..............................................
........................................... ..............................................
.......................................... .............................................
(๑๐๒)

รายชื่อพัฒนากร
ผู้รับผิดชอบหมูบ่ ้าน กข.คจ.
ที่

ชื่อ / สกุล

ตาแหน่ง

ระยะเวลาที่รับผิดชอบ
วัน เดือน ปี ถึง วัน เดือน ปี

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................
.............................................

........................
........................
........................
...……………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

………………………
………….........………
………………………
……….………………
……………………….
………………………
……………….………
………………………
………………………
……………………….
………………………
……………….………
…………………….…
……….………………
…………………….…
…………………….…
…………………...…..
……………………….

(๑๐๓)

รายชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมูบ่ ้าน
ชุดที่

ชื่อ / สกุล

ตาแหน่ง

ระยะเวลาที่รับผิดชอบ
วัน เดือน ปี ถึง วัน เดือน ปี

.........................................
…………………………
………………………….
………………………….
…………………………
………………………….
………………………….
………………………….

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

……………………
……………………
……………………
…………………….
……………………
……………….........
……………………
…………………….

.........................................
…………………………
………………………….
………………………….
…………………………
………………………….
………………………….
…………………………
…………………………

………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….
………………….

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
…………………….

(๑๐๔)

สมุดบันทึก
ครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

หมู่บ้านโครงการ ปี พ.ศ............
ครัวเรือนลาดับที.่ ....................................
ชื่อ.............................สกุล..........................
บ้านเลขที่........หมู่ท.ี่ ..................................
บ้าน............................................................
ตาบล..........................................................
อาเภอ.........................................................
จังหวัด........................................................

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

(๑๐๕)

ส่วนที่ ๑
ข้อมูลครัวเรือน
๑. หัวหน้าครัวเรือนตามทะเบียนราษฎร
นาย / นาง / นางสาว..............................................................................................................................
๒. ชื่อภรรยา /สามี
นาย / นาง..............................................................................................................................................
๓. อาชีพก่อนเข้าร่วมโครงการ
๓.๑ อาชีพหลัก..........................................................................................................................
๓.๒ อาชีพเสริม........................................................................................................................
๔. มีสมาชิกในครัวเรือน จานวน............................................................................................คน
๔.๑ สมาชิกมีรายได้ /มีอาชีพ จานวน......................................................................คน
๔.๒ สมาชิกไม่มีรายได้ ไม่มีอาชีพ จานวน.............................................................คน
๕. รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ตามข้อมูล จปฐ. ในปีก่อนเข้าร่วมโครงการ................................บาท
๖. สมาชิกในครัวเรือนเป็นสมาชิกหรือผู้นากลุม่ องค์กรต่าง ในชุมชน
ไม่เป็นเลย
เป็น ได้แก่
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต...................................................คน
กลุ่มสตรี / องค์กรพัฒนาสตรี.................................................คน
กลุ่มเยาวชน............................................................................คน
กลุ่มอาชีพ...............................................................................คน
กลุ่มอื่นๆ (ระบุ)......................................................................คน
๗. ภาระหนี้สินจากแหล่งสินเชื่อหรือกู้เงินทุน จากแหล่งทุนต่างๆ ก่อนเข้าร่วมโครงการ
ไม่มี
มี ได้แก่
ธนาคารพาณิชย์ต่างๆ จานวน.................................................คน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จานวน........................................คน
อื่นๆ (ทั้งบุคคล/หน่วยงาน)
ระบุ ..............................................จานวน..............................บาท
รวมจานวน................................................ ................บาท

(๑๐๖)

ส่วนที่ ๒

บันทึกการยืมเงิน ครั้งที่ ๑
รายการยืม
ประเภทอาชีพและ
สาขาอาชีพ

จานวนเงิน
(บาท)

ผลการอนุมตั ิ

ระบบการจ่ายเงิน

จานวนเงิน (บาท)

เช็ค

โอนเข้าบัญชี

อื่น

การใช้เงินยืมลงทุน
ที่

จานวนเงิน
บาท
สต.

รายการที่ลงทุน

หมายเหตุ

รวม

กาหนดการใช้คืนเงินยืม ระยะเวลา..........ปี จานวน.................งวด
งวดที่

วัน เดือน ปี

จานวนเงิน
(บาท)

คงเหลือ
(บาท)

ผลการใช้คืน
ตรงเวลา/ครบถ้วน ไม่ตรง/ไม่ครบถ้วน

การเพิ่มรายได้ต่อคนต่อปีของครัวเรือน (บาท) หลังการยืมเงิน
ปีที่ ๑

ปีที่ ๒

ปีที่ ๓

การใช้ประโยชน์จากรายได้ (บาท)
ฝากในบัญชี ฝากในกลุ่มออม เพิ่มการลงทุน
เงินฝาก
ทรัพย์
ประกอบอาชีพ

(๑๐๗)

การศึกษา
บุตรหลาน

ซื้อของจาเป็น ชาระ
อื่น
ในครัวเรือน หนี้

(๑๐๘)

กรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย

เริ่มบันทึกเมื่อวันที่.................. เดือน................................ พ.ศ. ...........................

จังหวัด.............................................

อาเภอ................................................

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

สมุดบันทึกสถานะหมู่บ้าน

(๑๐๙)

ส่วนประกอบ

วัตถุประสงค์

ข้อมูลและสถานะของหมู่บ้าน เพื่อสาหรับบันทึกข้อมูลสาคัญที่แสดงสถานะของหมู่บ้านในการ
ส่วนที่ ๓
ส่งมอบ – รับมอบแต่ละครั้งตามส่วนที่ ๒ ซึ่งได้จัดทาไว้เพื่อสาหรับการส่งมอบ – รับมอบ รวม ๒๔ ครั้งใน ๑ เล่ม

บันทึกการส่งมอบและรับมอบ เพื่อสาหรับบันทึกข้อมูลการรับมอบและส่งมอบหมู่บ้าน กข.คจ.
ส่วนที่ ๒
ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ซึ่งได้แก่ พัฒนาการอาเภอ และพัฒนากร แต่ละครั้ง ซึ่งได้จัดทาไว้
ให้เพื่อส่งมอบ – รับมอบ รวม ๒๔ ครั้งใน ๑ เล่ม

ส่วนที่ ๑
ทะเบียนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ระดับอาเภอ เพื่อสาหรับบันทึกข้อมูล
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ของอาเภอเรียงลาดับตามเลขที่ประจาหมู่บ้านตามปีที่ได้รับงบประมาณตั้งแต่เริ่มต้น
จนถึงปัจจุบัน ซึ่งได้จัดทาไว้สาหรับจานวนไม่เกิน ๑๕๐ หมู่บ้านใน ๑ เล่ม

ประกอบด้วย ๓ ส่วน ได้แก่

สมุ ด บั น ทึ ก สถานะหมู่ บ้ า นโครงการ กข.คจ.เล่ ม นี้ เป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของมาตรการและแนวทางปฏิ บั ติ ที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดขึ้นเพื่อสาหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับอาเภอ บันทึก และใช้เ ป็นเอกสาร
ส าหรั บ ควบคุม และตรวจสอบการส่ง เสริ ม สนับ สนุ น และช่ว ยเหลื อ การด าเนิ น งานหมู่ บ้ า น กข .คจ. ตาม
บทบาทหน้าที่รับผิดชอบ ให้โครงการมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายที่กาหนดไว้

สมุดบันทึกสถานะหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจาอาเภอ

(๑๑๐)

ขั้นตอนการบันทึก

คาแนะนาทั่วไป

ให้ ใ ช้ ส มุ ด บั น ทึ ก ฯ เล่ ม นี้ ป ระจ าส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ/กิ่ ง อ าเภอ โดยให้ พั ฒ นาการอ าเภอ
ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการบันทึกให้เป็นปัจจุบันและถือเป็นเอกสารราชการสาคัญตามโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน(กข.คจ.)
๒ ให้บันทึกข้อมูลทุกครั้งที่มีการโยกย้าย สับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่ และ/หรือพื้นที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนา
ชุมชนผู้รับผิดชอบหมู่บ้านโครงการ กข.คจ.ซึ่งได้แก่ พัฒนาการอาเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบประจา
ตาบล โดยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมอบหมายการงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในระดับอาเภอ
๓ เมื่อมีการบันทึกข้อมูลและส่งมอบตามข้อ ๒ แล้ว ให้พัฒนาการอาเภอสาเนารายงานพัฒนาการจังหวัด
ภายใน ๗ วัน แล้วให้พัฒนาการจังหวัดสรุป เพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุน และนิเทศติดตามการดาเนินงานต่อไป

รายงานให้พัฒนาการจังหวัดทราบเพื่อดาเนินการตามคาแนะนาข้อ ๓

ให้บันทึกข้อมูลหมู่บ้านตามโครงการ กข.คจ. ในส่วนที่ ๑ ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเรียงลาดับ
เลขที่ประจาหมู่บ้านไว้ตามปีงบประมาณและให้ใช้เลขประจาหมู่บ้านดังกล่าวในการส่งมอบ – รับมอบ ในแต่ละ
ครั้งในส่วนที่ ๓ ตามจานวนหมู่บ้านที่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนแต่ละคนรับผิดชอบ ซึ่งจะต้องส่งมอบ – รับมอบ
๒ เมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งและ/หรือพื้นที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในอาเภอให้บันทึกข้อมูล
การส่งมอบ – รับมอบตามจานวนหมู่บ้าน ในส่วนที่ ๒ – ๓ ของแต่ละครั้งให้ถูกต้องตรงกัน
๓ ให้ผู้ส่งมอบ – รับมอบตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการส่งมอบ – รับมอบ (ส่วนที่ ๒) และข้อมูล
สถานะของหมู่บ้าน (ส่วนที่ ๓) ให้ครบถ้วนเป็นจริง และถูกต้องตรงกัน แล้วลงชื่อ ตาแหน่ง วันเดือนปีให้สมบูรณ์
๔ เมื่อมีการรับมอบ – ส่งมอบแต่ละครั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้พัฒนาการอาเภอถ่ายเอกสารส่วนที่ ๒ และ ๓

๑

๑

(๑๑๑)

๓

๒

๑

ที่รับผิดชอบ เมื่อจะต้องมีการส่งมอบ และรับมอบในแต่ละครั้ง

ให้ใช้เฉพาะเลขที่ประจาหมู่บ้านตามข้อ ๒ ในการบันทึกข้อมูลสถานะของหมู่บ้านในส่วนที่ ๓ ตามจานวนหมู่บ้าน

และเพิ่มเติมทุกครั้งที่ได้รับงบประมาณโดยไม่ต้องแยกรายตาบล

การลงเลขที่ประจาหมู่บ้าน ให้เรียงลาดับหมู่บ้านโดยเริ่มต้นจากปี ๒๕๓๖ หรือปีแรกที่ได้รับงบประมาณจนถึงปัจจุบัน

ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

ให้พัฒนาการอาเภอและทีมงานผู้รับผิดชอบโครงการหมู่บ้าน กข.คจ. บันทึกข้อมูลหมู่บ้าน กข.คจ.ของอาเภอให้ถูกต้อง

คาแนะนาในการบันทึกข้อมูล

ทะเบียนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนตามมาตรการ กข.คจ. ระดับอาเภอ

ส่วนที่ ๑

(๑๑๒)

ลาดับเลขที่
ประจาหมู่บ้าน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙
๒๐
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

บ้าน

หมู่ที่

ตาบล

ได้รับงบประมาณ ลาดับเลขที่
ปี พ.ศ.
ประจาหมู่บ้าน
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
บ้าน

หมู่ที่

ตาบล

ได้รับงบประมาณ
ปี พ.ศ.

(๑๑๓)

3

๓

2

๒

๑

ลงจานวนหมู่บ้านที่ส่งและรับมอบให้ถูกต้องตรงตามจานวนในส่วนที่ ๓

และรับมอบในส่วนที่ ๒ ให้ครบถ้วน

เมื่อบันทึกข้อมูลตามข้อ ๑ แล้ว ให้ลงชื่อ ตาแหน่ง ลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่ส่งมอบและรับมอบในบันทึกการส่งมอบ

และเป็นปัจจุบัน

ให้ผู้ส่งมอบบันทึกข้อมูลสถานะของหมู่บ้าน กข.คจ. ที่รับผิดชอบ และจะต้องส่งมอบในส่วนที่ ๓ ให้ครบถ้วนถูกต้อง

คาแนะนาในการบันทึกข้อมูล

บันทึกการส่งมอบและรับมอบ

ส่วนที่ ๒

ทะเบียนหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ระดับอาเภอ

(๑๑๔)

๔

๓

๒

๑

ครั้งที่

ผู้รับมอบ

ชื่อ………………...………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......

ผู้ส่งมอบ

ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......

๖

๗

๘

...............

...............

๕

...............

...............

จานวน
ครั้งที่
หมู่บ้าน
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......

ผู้ส่งมอบ

บันทึกการส่งมอบและรับมอบ

ชื่อ………………………..
ตาแหน่ง…………………..
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......./......../........
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......
ชื่อ………………………
ตาแหน่ง………………...
ลายมือชื่อ............................
วัน เดือน ปี......../......../.......

ผู้รับมอบ

...............

...............

...............

...............

จานวน
หมู่บ้าน

(๑๑๕)

ให้ผู้ส่งมอบบันทึกข้อมูลสถานะของหมูบ่ ้านทีร่ ับผิดชอบทุกหมู่บา้ นให้ครบถ้วนถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
ให้ผู้รบั มอบตรวจสอบข้อมูลตามข้อ ๑ ให้ถูกต้องเป็นจริงในฐานะผู้จะต้องรับผิดชอบต่อไป แล้วจึงลงชื่อ ตาแหน่ง ลายมือชื่อ และ
วันเดือนปีให้ครบถ้วน
ให้ผู้รับมอบถ่ายเอกสารข้อมูลบันทึกการรับมอบทั้งส่วนที่ ๑,๒ และ ๓ มอบพัฒนาการอาเภอเพื่อแจ้งพัฒนาการจังหวัดทราบ
แบบพิมพ์ในส่วนที่ ๓ จัดทาไว้ให้ ๒ หน้า (หน้า ๑ และหน้า ๒) เพื่อสาหรับบันทึกสถานะของหมูบ่ ้านในการมอบครั้งละไม่เกิน ๕๐
หมู่บ้าน และหากบางครัง้ เป็นการมอบที่เกินกว่า ๕๐ หมู่บ้านให้จดั ทาหน้า ๓ และต่อๆไปด้วยการถ่ายเอกสารแทรกเพิ่มเติมต่อจากหน้า ๒
และพิมพ์ข้อความส่วนที่และเลขหน้าให้ครบถ้วนและต่อเนื่องกัน

๓
๒

2

๒

๑

เลขทีป่ ระจาหมูบ่ ้าน หมายถึง เลขทีข่ องแต่ละหมู่บ้านตามทะเบียนฯในส่วนที่ ๑ โดยให้บันทึกเฉพาะหมู่บ้านที่จะมีการส่งมอบและรับมอบ
ในแต่ละครั้ง
เงินทุนของหมูบ่ ้านอยู่ที่อนื่ ๆ หมายถึง เงินทุนของหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ที่ครัวเรือนยืมไปประกอบอาชีพหรือไม่ได้อยู่ในบัญชีเงินฝากของ
หมู่บ้าน เช่น เป็นเงินสดอยู่กบั กม.หรือเป็นเงินสดอยู่กับบุคคลใดบุคคลหนึง่ เป็นต้น
ครัวเรือนผิดสัญญา หมายถึง ครัวเรือนที่ส่งใช้คืนเงินยืมไม่ตรงตามระยะเวลา และ/หรือ คืนไม่ครบจานวนเงินยืมตามที่กาหนดไว้ในสัญญา
เป็นต้น

ความหมายของคา/ข้อความที่สาคัญ

๑๓
๔1

๑
๒
@

คาแนะนาในการบันทึกข้อมูล

สถานะของหมู่บ้าน กข.คจ.

ส่วนที่ ๓

(๑๑๖)

เลขที่
ประจา ทั้งหมด
หมู่บ้าน (ครัวเรือน)

อยู่ที่ครัวเรือน อยู่ในบัญชี

เงินทุนของหมู่บ้าน

เอกสารแบบพิมพ์ของหมู่บ้าน

ครัวเรือนผิดสัญญา

บัญชีเงินฝากธนาคาร
บัญชีคุมลูกหนี้
มี
(เล่มสีเขียว)
(เล่มสีเหลือง)
หมายเหตุ
มี
มี
ไม่มี
จานวนเงิน
ไม่มี
ครัวเรือน
ไม่ ไม่มี
ไม่
(บาท)
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง
ถูกต้อง

สมุดบัญชีทะเบียน

ได้รับเงิน อยู่ในระหว่าง
ครัวเรือน(เล่มสีม่วง)
.
ยากจน
เงินฝาก อยู่ที่อื่นๆ
คืนเงินยืม
มี
ยืมแล้ว
เป้าหมาย ของหมู่บ้าน (บาท)
ไม่มี
ไม่
(ครัวเรือน) (ครัวเรือน) (บาท)
(บาท)
ถูกต้อง

ครัวเรือนยากจนเป้าหมาย

การส่งมอบ – รับมอบ ครั้งที่………….จานวน..................หมู่บ้าน

ข้อมูลและสถานะของหมู่บ้าน

แบบมอบหมายงาน
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
วันที่.......เดือน..............................พ.ศ............

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน...............................................หมู่ที่.............
ตาบล...........................อาเภอ.......................................จังหวัด................................
ที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

รายการ

จานวน(หน่วย) หมายเหตุ

สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร
บัญชีคุมลูกหนี้
สมุดบัญชีธนาคาร “ เงินทุน กข.คจ.หมู่บ้าน.....”

.................................................................
.................................................................
ฯลฯ
(ลงชื่อ).......................................................ผู้มอบงาน
(....................................................)
ตาแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)........................................................ผู้รับมอบงาน
(.....................................................)
ตาแหน่ง......................................................
(ลงชื่อ)........................................................พยาน
(......................................................)
ตาแหน่ง........................................................
(๑๑๗)

บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร
วัน เดือน ปี

เลขที่เอกสาร

รายการ

ฝาก

ถอน

คงเหลือ

หมายเหตุ เล่มสีเขียว : ให้จดั ทาบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้

(๑๑๘)

หมายเหตุ

บัญชีคุมลูกหนี้
ลาดับที.่ ..........................การยืมเงิน รอบที่.............................
ชื่อ นาย / นาง / นางสาว.........................................สกุล......................................ยืมครั้งที่.............
ที่อยู่บ้านเลขที่...........หมู่ท.ี่ ........ตาบล......................……….………อาเภอ..……..……………..
วัน เดือน ปี

เลขที่เอกสาร

รายการ

ให้
ยืมเงิน

รับ
คืนเงิน

ค้างชาระ

หมายเหตุ เล่มสีเหลือง : ให้จดั ทาบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบนั และตรวจสอบได้

(๑๑๙)

หมายเหตุ

ข้อมูลผลความก้าวหน้าโครงการ กข.คจ.หมู่บา้ น
บ้าน...............................หมู่ที่........ตาบล........................อาเภอ.........................จังหวัด............................
ได้รับงบประมาณ ปี พ.ศ.................. ข้อมูล ณ วันที่..........เดือน....................................พ.ศ...................
ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. ชื่อ........................................................................
พัฒนากรผู้รับผิดชอบ ชื่อ.......................................................................................
๑

ข้อมูลครัวเรือน

จานวน
ครัวเรือน
(ครัวเรือน)

จานวน
ประชากร
(คน)

จานวนเงินยืม
(บาท)

จานวน
ครัวเรือน
(ครัวเรือน)

จานวน
ประชากร
(คน)

จานวนเงินยืม
(บาท)

๑.๑ ครัวเรือนทั้งหมูบ่ ้าน
๑.๒ ครัวเรือนเป้าหมาย
๑.๓ ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินแล้ว
แยกเป็น ๑.๓.๑ ยืมเงินแล้วครั้งเดียว
๑.๓.๒ ยืมแล้ว ๒ ครั้ง
๑.๓.๓ ยืมแล้ว ๓ ครั้ง
๑.๓.๔ ยืมแล้วมากกว่า ๓ ครั้ง
๒
๒.๑
๒.๒
๒.๓
๒.๔
๒.๕

ข้อมูลประเภทอาชีพที่ดาเนินการ
เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ช่าง
ค้าขาย
อาชีพอื่น

๓. จานวนครัวเรือนเป้าหมายที่ยมื เงินแล้วมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่าเกณฑ์ จปฐ. (บาทต่อคนต่อปี)
จานวน.................ครัวเรือน
๔. ครัวเรือนเป้าหมายตัวอย่างทีป่ ระสบผลสาเร็จในการประกอบอาชีพตามโครงการ
๔.๑ ชื่อ..................................................เลขที่............อาชีพ..................................................................
๔.๒ ชื่อ..................................................เลขที่............อาชีพ.................................................................
๔.๓ ชื่อ..................................................เลขที่............อาชีพ.................................................................

(๑๒๐)

แบบตัวอย่าง
ป้ายทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
หมู่ที่........บ้าน................................ตาบล.......................อาเภอ..........................จังหวัด...........................
จานวนครัวเรือนเป้าหมายทัง้ หมด...............................ครัวเรือน
งบประมาณ ปี..................
ลาดับที่
ครัวเรือน
เป้าหมาย

ชื่อ – สกุล
(หัวหน้าครัวเรือน)

บ้าน
เลขที่

จานวน
สมาชิก
ในครัวเรือน
(คน)

(๑๒๑)

รายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปี
ตามเกณฑ์ จปฐ.
ก่อนยืมเงิน (บาท)

หมายเหตุ

แบบตัวอย่าง
โครงสร้างและรายชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
หมู่ที่.........บ้าน...............................ตาบล.........................อาเภอ..........................จังหวัด........................

ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ชื่อ – สกุล
รองประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ชื่อ – สกุล
เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ.ฯ
ชื่อ – สกุล
กรรมการฯ
ชื่อ – สกุล

กรรมการฯ
ชื่อ – สกุล

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ.ฯ
ชื่อ – สกุล
กรรมการฯ
ชื่อ – สกุล

กรรมการฯ
ชื่อ – สกุล

กรรมการฯ
ชื่อ – สกุล

แบบตัวอย่าง
ป้ายชื่อหมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

หมู่บ้านโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ปีงบประมาณ...........................
หมู่ท.ี่ ..............บ้าน..............................................ตาบล........................................
อาเภอ..........................................จังหวัด......................................................

สนับสนุนโดย กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
หมายเหตุ ๑. ขนาดป้าย กว้างไม่ต่ากว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่ต่ากว่า ๑.๒๐ เมตร
๒. สีพื้นสีเขียว ๓. ตัวอักษรข้อความสีขาว

(๑๒๒)

ผู้จดั ทํา
ชื่อหนังสื อ
“ คู่มอื การดําเนินงานโครงการแก้ ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ”
คณะทีป่ รึกษา
นายสุ รชัย ขันอาสา
นายพิสนั ติ์ ประทานชวโน
นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์
นายทวีศกั ดิ์ นิติอาภรณ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการ

คณะผู้จัดทํา
นางสาวปริ ศนา โกลละสุ ต
นายนพดล ดาวอรุ ณ
นางอํานวยนาถ เอียดสกุล
นางรัชตา แย้มพุทธคุณ
นางสาวสิ รีธร อาจหาญ
นางสาวเพชรรัตน์ มาลีสา
นายปฏิภาณ ชัยลังกา

หัวหน้ากลุ่มงานส่ งเสริ มกองทุนชุมชน
นิติกรชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ

ผู้เขียน / เรียบเรียง
นางสาวอรจิรัฎฐ์ เกตะวันดี

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

เดือน ปี และจํานวนทีจ่ ัดพิมพ์
มกราคม ๒๕๕๔ จํานวน ๑,๐๐๐ เล่ม
พิมพ์ที่
บริ ษทั บีทีเอส เพรส จํากัด

