แนวทางการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ภายใต้ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
พ.ศ.๒๕๕๓
(แนบท้ายหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท ๐๔๐๗.๔/ว ๑๕๙ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔)

เพื่อให้ การดาเนิ นงานตามโครงการแก้ไขปัญ หาความยากจน (กข.คจ.) เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กรมการพัฒนาชุมชนส่งเสริม สนับสนุน รวมทั้งป้องกันมิให้เกิดกรณีความเสียหายขึ้น โดยไม่ขัดหรือแย้งกับ
ระเบียบของทางราชการ และเป็ นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริห ารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓ กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้มีแนวทางการดาเนินงานโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. การแต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจน
ให้จังหวัดและอาเภอ แต่งตั้งคณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนจังหวัด คณะกรรมการ
อานวยการแก้ไขปัญ หาความยากจนอาเภอ และคณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญ หาความยากจนตาบล
(ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๘) โดยมีองค์ประกอบและอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑.๑ คณะกรรมการอ านวยการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนจั ง หวั ด จ านวนไม่ เกิ น ๑๑ คน
(ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย
(๑) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานพัฒนาชุมชน เป็นประธาน
(๒) ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิระดับจังหวัด ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการ
เงินทุนชุมชน เป็นกรรมการ
(๕) พัฒนาการจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) หัวหน้ากลุ่มงานที่รับผิดชอบงานโครงการ กข.คจ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
อานาจหน้าที่
(๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๒ คณะกรรมการอ านวยการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจนอ าเภอ จ านวนไม่ เ กิ น ๙ คน
(นายอาเภอเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย
(๑) นายอาเภอ/ปลัดอาเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งประจากิ่งอาเภอ เป็นประธาน
(๒) ผู้แทนของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอาเภอ เป็นกรรมการ
(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิในอาเภอที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการเงินทุนชุมชน เป็นกรรมการ
(๕) พัฒนาการอาเภอ/กิ่งอาเภอ เป็นกรรมการและเลขานุการ
(๖) นักวิชาการพัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบโครงการ กข.คจ. เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๒

อานาจหน้าที่
(๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) บริหารจัดการเงินทุนโครงการ กข.คจ.อาเภอ
(๔) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
(๕) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
๑.๓ คณะกรรมการอานวยการแก้ไขปัญหาความยากจนระดับตาบล จานวนไม่เกิน ๗ คน
(นายอาเภอเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง) ประกอบด้วย
(๑) ปลัดอาเภอผู้ประสานงานประจาตาบล เป็นประธาน
(๒) ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นกรรมการ
(๓) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตาบล เป็นกรรมการ
(๔) ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เป็นกรรมการ
(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิในตาบลที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการเงินทุนชุมชน เป็นกรรมการ
(๖) พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล เป็นกรรมการและเลขานุการ
อานาจหน้าที่
(๑) ส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ภายในตาบล
(๒) สนับสนุนและประสานงาน
(๓) กากับดูแล ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการดาเนินงาน
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รบั มอบหมาย

๒. การแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
ให้เจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชนประสาน สนับสนุน หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ดาเนินการ ดังนี้
๒.๑ หมู่ บ้ า นเป้ า หมายตามโครงการ กข.คจ. จั ด ให้ มี ก ารประชุ ม ในระดั บ หมู่ บ้ า นเพื่ อ คั ด เลื อ ก
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
๒.๒ ให้พิจารณาคัดเลือก กาหนดตัวบุคคล และองค์ประกอบ (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ )
๒.๓ ให้ ผู้ ที่ ได้ รั บ คั ด เลื อ กเป็ น คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ าน เลื อ กกั น เองเพื่ อ ท าหน้ าที่ ป ระธาน
คณะกรรมการ รองประธานคณะกรรมการ เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ และกรรมการอื่นตามความจาเป็ นและ
เหมาะสม และแจ้งผลการคัดเลือกพร้อมรายชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ให้อาเภอทราบ
๒.๔ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทาร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน โดยกาหนดวาระ
การดารงตาแหน่งและอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๙ และ
ข้อ ๑๐)
๒.๕ ให้เจ้าหน้าที่เสนอร่างคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน เสนอนายอาเภอลงนามแต่งตั้ง
เป็นรายหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน
๒.๖ อ าเภอมอบค าสั่ ง ฯ ให้ ค ณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น ติ ด ประกาศบนแผ่ น ป้ า ยถาวรที่
ศูนย์ปฏิบัติการของหมู่บ้านหรือในที่เปิดเผยของชุมชน จานวน ๑ ชุด และเก็บรักษาไว้ที่สานักงานพัฒนาชุมชน
อาเภอ จานวน ๑ ชุด

๓

๒.๗ ให้ พัฒ นากรผู้ รับ ผิ ดชอบประจาตาบล กากับ ดูแลให้ มีการมอบหมายงานในความรับผิดชอบ
ระหว่างคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้ านชุดเดิม และคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้ าน ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
ให้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง และให้ มี ห ลั ก ฐานการมอบหมายงานตามแบบที่ ก รมการพั ฒ นาชุ ม ชนก าหนด (แบบ
มอบหมายงานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน)
๒.๘ ในกรณีที่คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ลดลงเหลือจานวนน้อยกว่า ๒ ใน ๓ จากที่ได้รับการ
แต่งตั้งเนื่องจากเหตุต่างๆ อาทิเช่น เสียชีวิต เปลี่ยนบทบาทหน้าที่หรืออื่นๆ และไม่สามารถบริหารจัดการใน
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ให้เสนอแต่งตั้งเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กาหนด

๓. การคัดเลือกและจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
“ครัวเรือนเป้าหมาย” หมายถึง ครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปีต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
แนวทางการคัดเลือกและจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย ดังนี้
๓.๑ ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน คัดเลือกครัวเรือนยากจนที่มีรายได้เฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ (จปฐ.)
ตามข้อมูล (จปฐ.)ปีที่ได้รับงบประมาณดาเนินการ โดยจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเรียงลาดับไว้ และ
ให้เป็นครัวเรือนเป้าหมายผู้มีสิทธิยืมเงินทุนตามโครงการ กข.คจ.
(๑) กรณีที่มีครัวเรือนมีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ (จปฐ.) เพิ่มขึ้นภายหลัง ให้ถือเป็นครัวเรือนเป้ าหมาย
ผู้มีสิทธิยืมเงินทุน กข.คจ.เพิ่มเติม
(๒) ให้ปรับปรุงบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยยึดครัวเรือนเป้าหมาย
เดิมเป็ น หลัก และให้ นารายชื่อครัวเรือนเป้าหมายที่เกิด ขึ้น ใหม่ตาม(๑) ต่อท้ายในบัญชีทะเบียนครัวเรือน
เป้ าหมายเดิม โดยให้ ค รั ว เรื อ นเป้ าหมายตามบั ญ ชี ท ะเบี ยนครัว เรือ นเป้ าหมายที่ จั ด ไว้ ครั้งแรก ได้ ยืม จน
ครบถ้วนก่อน จึงให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นภายหลังได้ยืม ในลาดับถัดไป
๓.๒ กรณีครัวเรือนเป้าหมาย ในหมู่บ้าน กข.คจ. มีรายได้เฉลี่ยผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน
แต่ครัวเรือนเป้าหมายยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
บริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ. ให้ครัวเรือนเป้าหมายใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตครัวเรือนเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว

๔. การพิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืม
ให้ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงิน ยืม ตามลาดับบัญ ชี ท ะเบี ยน
ครัวเรือนเป้าหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๔.๑ ให้ พิ จ ารณาอนุ มั ติโครงการและเงิน ยืม แก่ค รัว เรือ นเป้ าหมาย ตามบั ญ ชี ทะเบี ยนครัว เรือ น
เป้าหมาย ที่ได้จัดทาไว้ครั้งแรกได้ยืมจนครบถ้วนก่อน จึงให้ครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ภายหลัง ได้ยืมใน
ลาดับถัดไป
๔.๒ กรณี หมู่บ้านที่ครัวเรือนมีรายได้ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน ให้ คณะกรรมการ
กข.คจ.หมู่บ้ าน พิ จารณาอนุ มั ติโครงการและเงิ น ยืม แก่ครัว เรือนเป้าหมาย ที่ยังไม่ บรรลุ วัต ถุป ระสงค์ด้าน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ สาหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไป

๔

๕. การทาสัญญายืมเงินตามโครงการ กข.คจ.
แนวทางการทาสัญญายืมเงินทุน กข.คจ. ตามแบบทีแ่ นบท้ายระเบียบฯ ให้ดาเนินการ ดังนี้
๕.๑ ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน แจ้งให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนที่ได้รับ
อนุมัติโครงการและเงินยืม มาทาสัญญายืมเงิน ภายใน ๓ วัน นับแต่วัน ที่รับแจ้งการอนุมัติโครงการและ
เงินยืม
๕.๒ ให้เลขานุการคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานผลการอนุมัติเงินยืมให้อาเภอทราบ และ
ปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ณ ศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. หรือในที่เปิดเผยของชุมชน
๕.๓ ในการทาสัญญายืมเงิน ให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน และหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย
หรือผู้แทน เป็นคู่สัญญา และเป็นผู้มีอานาจลงนามในสัญญา ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
ไม่ อ ยู่ ห รื อ ไม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ ให้ ร องประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น หรื อ กรรมการที่
คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านมอบหมาย เป็นผู้ลงนามในสัญญายืมเงินแทน
๕.๔ ให้ ทาสั ญญายืมเงินทุน กข.คจ. ตามแบบที่ กาหนด (แนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๑๙)
จานวน ๓ ชุด โดยส่งมอบและเก็บไว้เป็นหลักฐานฝ่ายละ ๑ ชุด ดังนี้
๑) หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายผู้ยืมเงิน
จานวน ๑ ชุด
๒) คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
จานวน ๑ ชุด
๓) นายอาเภอ (มอบให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ)
จานวน ๑ ชุด

๖. การส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.หมู่บ้าน
แนวทางการส่งคืนเงิน โครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน เพื่อไปรวมเป็นเงินโครงการ กข.คจ.อาเภอ
ให้ดาเนินการ ดังนี้
๖.๑ กรณี หมู่บ้านเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ดาเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
กข.คจ. (ตามระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๓) วัตถุประสงค์ของโครงการ กข.คจ. คือ “...เพื่อกระจายโอกาส
ให้คนยากจนระดับครัวเรือนในหมู่บ้ านเป้าหมายมีเงินทุนในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ และพัฒ นา
คุณภาพชีวิตของคนยากจนให้ดีขึ้นตามเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ...”
๖.๑.๑ กรณี ห มู่ บ้ า นที่ มี ค รั ว เรื อ นเป้ า หมายรายได้ ผ่ า นเกณฑ์ (จปฐ.)ครบทุ ก ครั ว เรื อ น
แต่ ค รั ว เรื อนเป้ า หมายยั งคงต้ องได้ รั บ การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ให้ ดี ขึ้ น ต่ อ ไป ให้ ห มู่ บ้ านยังคงสามารถ
ดาเนินการขับเคลื่อนโครงการ กข.คจ. ต่อไปได้ โดยให้ถือ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
บริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ.๒๕๕๓
๖.๑.๒ กรณี หมู่บ้านที่มีค รัวเรือนเป้าหมายรายได้ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน และ
ครัวเรือนเป้าหมายได้รับการพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตให้ดีขึ้น แล้ว ให้ ส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่ บ้าน
ไปรวมเป็นเงินทุนโครงการ กข.คจ.อาเภอ โดยดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จัดประชุมคณะกรรมการและครัวเรือนเป้าหมายและ
ที่ประชุมต้องมีการลงมติโดยเสียงข้างมากของที่ประชุมเห็นชอบ ในการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
๒) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน แจ้งการส่งคืนเงิน กข.คจ.ของหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการ
อานวยการ กข.คจ.อาเภอทราบ โดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการจัดประชุมและที่ประชุมลงมติเห็นชอบการ
ส่งคืนเงิน พร้อมแนบสาเนาบันทึกการประชุมด้วย

๕

๓) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ส่งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ. จานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
โดยโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี “เงิ น ทุ น กข.คจ.อ าเภอ” ภายใน ๗ วั น ท าการ นั บ แต่ วั น ที่ ได้ แ จ้ ง ส่ ง คื น เงิ น กั บ
คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ
๔) ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน แจ้งคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอทราบ
พร้อมแนบสาเนาหลักฐานการโอนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน เข้าบัญชี “เงินทุน กข.คจ.อาเภอ” และ
รับหลักฐานการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้านจากคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ เพื่อเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน
๖.๒ กรณีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตเทศบาลใดเปลี่ยนเป็นชุมชน หรือถูกยุบตามกฎหมายว่ าด้วยลักษณะ
ปกครองท้องที่ และการยุบรวมนั้น ทาให้มีเงิน โครงการ กข.คจ. มากกว่าหนึ่งโครงการ (ตามระเบียบฯ
พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๓๐)
เมื่อมีการยุบรวมหมู่บ้านทาให้มีเงินโครงการ มากกว่าหนึ่งโครงการให้หมู่บ้านที่มีการยุบรวมนั้น
คงมีเงินโครงการ กข.คจ. เพียงหนึ่งโครงการ ซึง่ ได้มีการชาระคืนเงินจากครัวเรือนเป้าหมายแล้ว ส่วนที่เกินจาก
หนึ่ งโครงการนั้ น ให้ ดาเนิ น การส่งคืนต่อคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ การส่งคืนเงิน โครงการ
กข.คจ.หมู่บ้าน ให้ดาเนินการ ดังนี้
๑) ให้ พัฒ นากรผู้ รับ ผิ ดชอบประจาตาบล จั ดประชุมคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้าน และ
ครัวเรือนเป้าหมายทั้งสองหมู่บ้าน ที่ถูกยุบรวมตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ เพื่อชี้แจงทาความ
เข้าใจเกี่ยวกับการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน ไปรวมเป็นเงินทุนโครงการ กข.คจ.อาเภอ
๒) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน แจ้งการส่งคืนเงิน กข.คจ.ของหมู่บ้าน ให้อาเภอทราบ
โดยไม่ชักช้า นับแต่วันที่ได้มีการประชุมชี้แจงทาความเข้าใจ
๓) ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ส่งคืนเงินทุนโครงการ กข.คจ. จานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
โดยโอนเงิน เข้ าบั ญ ชี “เงิน ทุ น กข.คจ.อาเภอ” ภายใน ๗ วัน ท าการ นั บ แต่ วัน ที่ ได้ แจ้ง การส่ งคืน เงิน กั บ
คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ และให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน แจ้งคณะกรรมการอานวยการ
กข.คจ.อาเภอ ทราบพร้อมแนบส าเนาหลักฐานการโอนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน เข้าบัญชีเงินทุน
กข.คจ.อาเภอ และรั บ หลักฐานการส่ งคืน เงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน จากคณะกรรมการอานวยการ
กข.คจ.อาเภอ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

๗. การบริหารและการเบิกจ่ายเงินโครงการ กข.คจ.อาเภอ
๗.๑ เมื่อมีหมู่บ้านแสดงเจตนาที่จะคืนเงินโครงการ กข.คจ.หมู่บ้าน เป็นการคืนเงินหมู่บ้านแรกของ
อาเภอ ให้คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ ดาเนินการเปิดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
ใช้ชื่อบัญชีว่า “เงินทุน กข.คจ.อาเภอ...ระบุชื่ออาเภอ...”
๗.๒ ให้มีคณะกรรมการเบิกจ่ายเงินทุน กข.คจ.อาเภอ ประกอบด้วย
๑) ประธานคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ
๒) กรรมการ
๓) เลขานุการ
โดยมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงิน ๒ ใน ๓ และให้มีประธานคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ
ลงนามเบิกจ่ายเงินทุน กข.คจ.อาเภอ ด้วยทุกครั้ง
๗.๓ เมื่อคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ ได้รับเงินโครงการ กข.คจ.จากหมู่บ้าน ไม่ว่ากรณีใด
ให้จัดให้มีหลักฐานในการส่งคืน รับคืนเงิน ให้แก่หมู่บ้านที่ส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.หมู่บ้าน นั้นด้วย
๗.๔ ให้ ประธานคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ เรียกประชุมกรรมการ ภายใน ๑๕ วัน
นับแต่วันที่ได้รับคืนเงินโครงการ กข.คจ. หมู่บ้าน

๖

๗.๕ ให้ พิ จ ารณาหมู่ บ้ า นเป้ า หมายตามโครงการ กข.คจ. (ตามระเบี ย บฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้ อ ๓๔)
จานวนทั้งสิ้น ๓๙,๖๔๖ หมู่บ้าน ดาเนินการไปแล้ว ๒๙,๒๓๔ หมู่บ้าน คงเหลือหมู่บ้านที่ยังไม่เคยได้รับเงิน
โครงการ กข.คจ. จานวน ๑๐,๔๑๒ หมู่บ้าน
๗.๖ การพิจารณามอบเงินทุนโครงการ กข.คจ.อาเภอ ให้คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ
ดาเนินการตามประกาศกรมการพัฒนาชุมชน เรื่อง การเบิกจ่ายเงินทุนโครงการ กข.คจ.อาเภอ ลงวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๓
๗.๗ การพิจารณาจานวนเงินทุนให้แก่หมู่บ้าน ให้คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ พิจารณา
เงินทุนทั้งโครงการ จานวน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
๗.๘ ให้ คณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ รายงานผลการบริห ารเงินทุนโครงการ กข.คจ.
อาเภอ ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายใน ๑๕ วันทาการ นับแต่วันที่ได้รับคืนเงินโครงการ กข.คจ.จาก
หมู่บ้านเป้าหมายไม่ว่ากรณีใด หรือคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.อาเภอ ได้ส่งมอบเงินทุนโครงการ กข.คจ.
ให้กับหมู่บ้านเป้าหมาย(ใหม่) รับไปดาเนินการเรียบร้อยแล้ว

๘. การเปลี่ยนแปลงสถานภาพของหมู่บ้าน
๘.๑ กรณีการแยกหมู่บ้านจากหมู่บ้านเดิม
๑) ให้ ค งเงิน โครงการ กข.คจ.ไว้ ในหมู่ บ้ านเดิ ม เพื่ อ ให้ ค รัว เรือ นเป้ าหมายยื ม เป็ น ทุ น ในการ
ประกอบอาชีพต่อไป โดยให้คัดเลือกและจัดลาดับครัวเรือนเป้าหมาย ตามแนวทางการคัดเลือกและจัดทาบัญชี
ทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
๒) ส่วนครัวเรือนเป้าหมายเดิมที่แยกไปอยู่หมู่บ้านใหม่ ให้พ้น จากการเป็นครัวเรือนเป้าหมายของ
หมู่บ้านเดิมนับแต่ได้มีการแยกหมู่บ้าน เว้นแต่ ครัวเรือนที่ยังคงค้างชาระเงินยืมตามโครงการ กข.คจ. ให้ยืมเงิน
ต่อไปจนครบกาหนดและส่งคืนตามสัญญาเดิมจนครบถ้วนแล้ว จึงให้พ้นจากการเป็นครัวเรือนเป้าหมายของ
หมู่บ้านเดิม ส่วนการคัดเลือกและจัดลาดับ บัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มเติมให้ดาเนินการตามแนวทาง
ทีก่ รมการพัฒนาชุมชนกาหนด
๓) ให้ ถือว่าคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้านเดิมที่ได้แต่งตั้งไว้แล้ว ทาหน้าที่ ต่อไปจนครบวาระ
เว้นแต่ กรณีกรรมการดังกล่าวถูกแยกไปอยู่หมู่บ้านใหม่ จึงให้พ้นจากการเป็นกรรมการ กข.คจ.ของหมู่บ้านเดิม
นับแต่วันแยกหมู่บ้าน และให้เลือกกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จากหมู่บ้านเดิมแทนตาแหน่งนั้น ภายใน ๑๕ วัน
โดยให้ดารงตาแหน่งจนครบวาระตามที่เลือกแทน
๘.๒ กรณีหมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ. ที่อยู่ในเขตเทศบาลใดเปลี่ยนเป็นชุมชนหรือหมู่บ้าน
ดังกล่าวถูกยุบตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๘.๒.๑ กรณีหมู่บ้านเป้าหมายที่อยู่ในเขตเทศบาลเปลี่ยนเป็นชุมชน
๑) ให้เงินทุนตามโครงการ กข.คจ. ครัวเรือนเป้าหมาย คณะกรรมการ กข.คจ. ตลอดจน
ผลของการที่ได้ดาเนินงานที่ผ่านมาก่อนหน้า ยังคงมีผลต่อไป
๒) ให้ ว าระการด ารงต าแหน่ งของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น ที่ ไ ด้ มี ก ารแต่ งตั้ ง
ก่อนเปลี่ยนฐานะเป็นชุมชนในเขตเทศบาล คงนับเวลาต่อเนื่องไปจนกว่าจะครบวาระ
๓) ให้ถือว่าครัวเรือนเป้าหมายเดิมเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ต่อไป
ส่วนการคัดเลือกและจัดลาดับบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มเติม ให้ดาเนินการตามแนวทางที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกาหนด

๗

๘.๒.๒ กรณีหมู่บ้านถูกยุบตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่
๑) การยุบรวมหมู่บ้านทาให้มี เงินโครงการ กข.คจ. มากกว่าหนึ่งโครงการ เมื่อได้มีการ
ชาระคืนเงินจากครัวเรื อนเป้าหมายที่ยืมเงินแล้ว ให้หมู่บ้านที่มีการถูกยุบรวมส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของ
หมู่บ้าน ต่อคณะกรรมการ กข.คจ.อาเภอ โดยปฏิบัติตามแนวทางการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน
ตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
๒) เมื่อมีการยุบรวมหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ระงับการปฏิบัติหน้าที่
เป็นการชั่วคราว และจัดให้มีการคัดเลือกคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่การ
ยุบรวมมีผลใช้บังคับ ส่วนการทั้งหลายที่ได้ดาเนินการอยู่ก่อนการยุบรวมยังคงดาเนินการได้ต่อไป
๓) ให้ถือว่าครัวเรือนเป้าหมายเดิมเป็นครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ต่อไป
ส่ ว นการคั ด เลื อ กและจั ด ล าดั บ บั ญ ชี ท ะเบี ย นครั ว เรื อ นเป้ า หมายเพิ่ ม เติ ม ให้ ด าเนิ น การตามแนวทางที่
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด

๙. การส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานโครงการ กข.คจ.
ระดับจังหวัด
๑. ให้พัฒ นาการจังหวัด กาชับให้หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาการอาเภอ นักวิชาการพัฒ นาชุมชนและ
พัฒ นากรทุกคนได้ศึกษา และทาความเข้าใจในสาระสาคัญ ในระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ และแนวทางปฏิบัติ ให้
มีความชัดเจน
๒. ตระหนักในความสาคัญของงบประมาณตามโครงการ กข.คจ. ซึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกระดับ
ต้องมีบทบาท และมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการส่งเสริมสนับสนุนและติดตามดูแลให้คงอยู่และเกิดประโยชน์
แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง
๓. ไม่ ก ระท าการใดๆ ในลั ก ษณะเข้ าไปสอดแทรก หรือ แสวงหาประโยชน์ จากงบประมาณของ
โครงการที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ
๔. ตรวจสอบฐานะของเงินทุนในหมู่บ้านให้มีการบริหารจัดการและหมุนเวียนเป็นไปตามแนวทางและ
เป้าหมายของโครงการ หากพบความเสียหายหรือความไม่ถูกต้องให้หาแนวทางแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็ว
๕. จั ดกิ จ กรรมเพื่ อเพิ่ มพู น ความรู้ ความเข้าใจและทั กษะเกี่ย วกั บโครงการ กข.คจ. แก่เจ้าหน้ าที่
ทุกระดับ และตระหนักในหน้าที่รับผิดชอบ
๖. กาชับ ให้ มีการมอบหมายการงานเมื่อมีการโยกย้ายโดยเคร่งครัดตามระเบียบวิธีการที่ราชการ
กาหนดไว้
๗. ให้เน้นย้าในการใช้สมุดบันทึกสถานะหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ประจาอาเภอ ดังนี้
๑) นาประเด็นเรื่องสมุดบันทึกสถานะหมู่บ้านโครงการ กข.คจ.ประจาอาเภอ กาหนดเป็นวาระ
เพื่อพิจารณาในที่ประชุมพัฒนาการอาเภอประจาเดือน และควรปฏิบัติเป็นประจาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง
ระยะเวลาที่มีการโยกย้ายสับเปลี่ยนตาแหน่งหน้าที่
๒) เน้นย้าให้พัฒนาการอาเภอปฏิบัติตามแนวทาง และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในสมุดบันทึกสถานะ
หมู่บ้านโครงการ กข.คจ. ประจาอาเภอ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง และสมบูรณ์ ต่อเนื่องเป็นปัจจุบัน ทั้ง ๓ ส่วน
- ส่วนที่ ๑ การบันทึกข้อมูลทะเบียนหมู่บ้านโครงการ กข.คจ.
- ส่ ว นที่ ๒ การบั น ทึ ก การส่ งมอบและรั บ มอบเงิน ทุ น หมู่ บ้ าน กข.คจ. ในความ
รั บ ผิ ด ชอบของเจ้ า หน้ าที่ พั ฒ นาชุ ม ชน เมื่ อ มี ก ารโยกย้ า ยสั บ เปลี่ ย น
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่

๘

-

ส่วนที่ ๓ การบันทึกข้อมูลและสถานะของหมู่บ้านประกอบการส่งมอบและรับมอบ
ตามส่วนที่ ๒ และการรายงานบันทึกการส่งมอบและรับมอบดังกล่าวให้
จังหวัดทราบ
๓) ให้ถือเป็นหน้าที่สาคัญของพัฒนาการจังหวัด หัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด
ในการนิ เทศ และติ ด ตามการด าเนิ น งานโครงการ กข.คจ.ระดั บ อ าเภอ ที่ ต้ อ งตรวจสอบการปฏิ บั ติ ข อง
พัฒนาการอาเภอ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน
๔) ในกรณี ที่ ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอใด สมุ ด บั น ทึ ก สถานะหมู่ บ้ า นสู ญ หาย ขอให้
พัฒนาการอาเภอตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วรายงานพัฒนาการจังหวัดทราบ พร้อมทั้งจัดทาสมุดบันทึกสถานะ
ของหมู่บ้าน กข.คจ. ขึ้นใช้แทนด้วย สาหรับกรณีอาเภอที่ใช้สมุดบันทึกสถานะของหมู่บ้าน กข.คจ.หมดแล้ว
ให้เก็บไว้เป็นเอกสารสาคัญของการดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ประจาอาเภอ แล้วจัดทาขึ้นใช้แทนต่อไป
๘. พิจ ารณาผลความส าเร็จหรือข้อบกพร่องเสียหาย ของโครงการ กข.คจ. ในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
๙. เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ องค์กรและประชาชน ตระหนักในความสาคัญและ ทาความเข้าใจกระบวนการ
ดาเนินงาน และมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
๑๐. สรุป วิเคราะห์ผล ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นให้ผู้ปฏิบัติและผู้เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแก้ไขปรับปรุง
๑๑. ให้ประสานความร่วมมือกับพนักงานอัยการ และพนักงานสอบสวนในพื้นที่ดาเนินงานโครงการ
กข.คจ. เมื่อเกิดกรณีความเสียหายเกี่ยวเงินทุนโครงการ กข.คจ. ดังนี้
๑) ประสานความร่วมมือเพื่อทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ กข.คจ. ในเบื้องต้น เพื่อนาไปสู่การ
ช่วยเหลือ แนะนา
๒) ขอรับคาแนะนาในแนวทาง และขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการ
ทางคดีที่ถูกต้อง
๓) ขอความร่วมมือให้ความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง และขั้นตอนปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
การดาเนินการทางคดีที่ถูกต้อง ในโอกาสจัดการประชุม ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนตามโอกาสและความ
เหมาะสม

ระดับอาเภอ / ตาบล
๑. การประชุมพัฒนากรประจาเดือน ให้กาหนดระเบียบวาระการประชุมเกี่ ยวกับโครงการ กข.คจ.
เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เพื่อนาเสนอที่ประชุม ประจาเดือนของสานักงาน
พัฒนาชุมชนจังหวัด
๒. ให้สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ จัดทาคาสั่งอาเภอ โดยนายอาเภอเป็นผู้ลงนามในคาสั่งแต่งตั้ง
และมอบหมายเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน(พัฒนากร) รับผิดชอบหมู่บ้าน กข.คจ. ให้ชัดเจนครบถ้วน เพื่อผลในการ
สนับ สนุ น ติดตาม และกากับ ดูแลให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้ มีความต่อเนื่องเป็น
ปัจจุบัน เมื่อมีการโยกย้ายสับเปลี่ยนหน้าที่ และให้แจ้งจังหวัดทราบด้วยทุกครั้ง
๓. ให้เจ้าหน้าพัฒนาชุมชนที่ติดตาม กากับดูแลการพิจารณาอนุมัติเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
๔. พัฒ นากรผู้รับผิ ดชอบต้องให้ความสนใจในการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย ติดตาม
แนะนาช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและจริงจัง
๕. จัดประชุมระหว่างคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน และครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อทบทวนเพิ่มพูน
ความรู้เป็นระยะๆ และเชิญหน่วยงาน/ผู้ประกอบการที่ประสบความสาเร็จในอาชีพ ร่วมชี้แจงข้อมูลด้วย

๙

๖. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนระดับอาเภอถือปฏิบัติในการใช้สมุดบันทึกสถานะหมู่บ้านโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ประจาอาเภอ โดย
๑) ให้ ใช้ส มุ ดบั น ทึก สถานะฯ ประจาส านั กงานพัฒ นาชุมชนอาเภอ โดยให้ พั ฒ นาการอาเภอ
ควบคุมดูแลรับผิดชอบการบันทึกข้อมูลและถือเป็นเอกสารทะเบียนข้อมูลราชการสาคัญตามโครงการ กข.คจ.
๒) ให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล หมู่ บ้ า น กข.คจ. ในความรั บ ผิ ด ชอบของส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอ
ให้เป็นปัจจุบัน
๓) ให้ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล หมู่ บ้ านทุ ก ครั้ งที่ มี ก ารโยกย้ า ย สั บ เปลี่ ย นต าแหน่ ง หน้ า ที่ ห รือ พื้ น ที่ ข อง
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบหมู่บ้าน กข.คจ. โดยให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการมอบหมายการงานด้วย
๗. ให้ จั ด ท าเอกสารสรุ ป ข้ อ มู ล ในระดั บ หมู่ บ้ านและครั ว เรือ นที่ ป ระสบผลส าเร็ จ ในลั ก ษณะของ
กรณีตัวอย่างไว้ให้พร้อม และพิจารณาเป็นคราวๆ ไป ตามความสนใจเฉพาะพื้นที่

๑๐. การติดตามการดาเนินงานโครงการ กข.คจ.
๑. ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกระดับออกไปติดตาม/สนับสนุนอย่างต่อเนื่องและจริงจัง
๒. ให้ จั ง หวั ด ก าหนดให้ มี ค ณะกรรมการติ ด ตามผลและเจ้ า หน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในระดั บ จั ง หวั ด
เป็นการเฉพาะ เพื่อร่วมฝึกอบรมเตรียมความพร้อม นิเทศติดตาม ตรวจสอบ รวมรวมข้อมูล และรายงาน
๓. ให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับกาหนดแผนการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ผลการ
ตรวจสอบมีปัญหาข้อบกพร่อง เพื่อวิเคราะห์ผล ประเมินผลและแก้ไขข้อบกพร่อง
๔. ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินและบั ญ ชี สานักงานพัฒ นาชุมชนจังหวัด ตรวจสอบและแนะนาการลงบัญชี
ของคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ าน ปี ละ ๑ ครั้ง (ปี งบประมาณ) หรือให้ เจ้ าหน้ าที่ ของอ าเภอช่ วยตรวจสอบ
แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
๕. การติดตาม นิเทศงานหมู่บ้าน กข.คจ. ของพัฒนาการจังหวัดและหัวหน้ากลุ่มงาน นักวิชาการ และ
พัฒนาการอาเภอ ให้ติดตามและตรวจสอบการจัดทาข้อมูลผลความก้าวหน้าโครงการ กข.คจ. ทุกครั้ ง หากพบ
ไม่มีการติดตั้งไว้ และ/หรือไม่มีการจั ดแสดงรายการข้อมูลตามแนวทางที่กรมการพัฒ นาชุมชนกาหนด ให้
พิจารณาเร่งรัดและกาชับให้ดาเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนโดยเร็ว
๖. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สอดแทรกเป็นผู้รับ-จ่ายเงินสดของเงินทุนหรือเงินที่ครัวเรือนได้รับ
หรือนาส่งคืน โดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทาดังกล่ าว กรมการพัฒ นาชุมชนจะดาเนินการทางวินัยกับ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ

๑๑. การรายงาน
๑. การรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย
๑.๑ ให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้าน รายงานภาวะหนี้ สิ นและฐานะการเงินของครัว เรื อ น
เป้าหมาย ให้อาเภอทราบเพื่อรายงานจังหวัด ปีละ ๒ ครั้ง ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม และวันที่ ๓๐ กันยายน
ของทุกปี ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๑)
๑.๒ ให้อาเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนรายงานให้จังหวัดทราบ
๑.๓ ให้จังหวัด ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ก่อนรายงานภาวะหนี้สินและฐานะ
การเงิน โครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้ านเป้ าหมาย ให้ กรมการพัฒ นาชุมชนทราบ ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน
ของทุกปี ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๒)
๑.๔ สาหรับหมู่บ้านที่มีปัญหาเงินทุนไม่ครบถ้วน ให้จังหวัดร่วมกับคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
ได้แก้ไขปัญหาแล้วรายงานผลสภาพปัญหาการบริหารเงินทุนโครงการ กข.คจ. ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ
ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบพร้อมกับการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย

๑๐

๒. การรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ กข.คจ.
๒.๑ ให้อาเภอรายงานผลความก้าวหน้าการดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ให้จังหวัด ปีละ ๑ ครั้ง
ตามแบบแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.๒๕๕๓ ข้อ ๒๗ (แบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.))
๒.๒ ให้อาเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนรายงานให้จังหวัดทราบ
๒.๓ ให้จังหวัดตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนตามแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือน
เป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ก่อนรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในวันที่
๓๐ กันยายนของทุกปี

๑๒. การประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ.
๑. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ประเมินการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. ปี ละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน
กันยายนของทุกปี ตามแบบสารวจข้อมูลการดาเนินงานโครงการ กข.คจ. เพื่อประเมินผลการพัฒนากิจกรรม
หมู่บ้าน กข.คจ. ทั้งนี้ จังหวัด/อาเภอ สามารถดาวน์โหลดแบบสารวจฯ ทางเว็บไซต์สานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
๒. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอ เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลตามจานวนหมู่บ้านเป้าหมายที่ได้รับการ
สนับสนุนเงินทุนของอาเภอในแบบสรุปข้อมูลที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนด
๓. ให้ อาเภอน าผลการประเมินบันทึกลงในแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยให้บันทึกผลการประเมินลงในช่องระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแบบรายงานดังกล่าว
๔. ให้อาเภอตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลก่อนส่งให้จังหวัด
๕. ให้จังหวัดสรุปผลการประเมินฯ ในภาพรวมของจังหวัด และตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ตามแบบสรุปผลการประเมินฯ และแบบรายงานฐานข้อมูลหมู่บ้านและครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ในช่องระดับการพัฒนา ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง
ผู้จัดเก็บข้อมูลและผู้ให้ข้อมูล
๑. ผู้จัดเก็บข้อมูล ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน(พัฒนากร) ผู้รับผิดชอบพื้นที่ดาเนินโครงการ กข.คจ.
ที่กาหนด
๒. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารจัดการเงินทุนของ
หมู่บ้าน กข.คจ. ร่วมกันให้ข้อมูลแก่พัฒนากรผู้จัดเก็บข้อมูลในลักษณะการสอบถามประกอบการสัมภาษณ์

๑๓. การจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
๑. ให้จังหวัดทบทวนและส่งเสริมการจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ทั้งในระดับตาบล ระดับอาเภอ
และระดับจังหวัด
๒. การจัดตั้งเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตาบล และระดับอาเภอ ให้เป็นไปตามความเหมาะสม
ของแต่ละพื้นที่

๑๑

โครงสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
๑. เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตาบล (นายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้ง) ประกอบด้วย
- ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน
๒. เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับอาเภอ (นายอาเภอเป็นผู้แต่งตั้ง) ประกอบด้วย
- ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตาบล ทุกตาบล
- ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตาบลๆ ละ ๑ คน
๓. เครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับจังหวัด (ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้แต่งตั้ง) ประกอบด้วย
- ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.อาเภอ ทุกอาเภอ
- ผู้แทนเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับอาเภอๆ ละ ๑ คน
องค์ป ระกอบคณะกรรมการเครื อ ข่า ยหมู่บ้ า น กข.คจ. ทั้ ง ๓ ระดับ (ระดั บ ตาบล อาเภอ และจังหวัด )
ประกอบด้วยตาแหน่งดังต่อไปนี้
๑. ประธานครือข่าย
๒. รองประธานเครือข่าย
๓. เลขานุการ
๔. ผู้ช่วยเลขานุการ
๕. กรรมการอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม
อานาจหน้าที่
๑. ให้ ค ณ ะกรรมการเครื อ ข่ า ยหมู่ บ้ า น กข.คจ. มี ห น้ า ที่ ใ นการส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของ
หมู่บ้าน กข.คจ. สนับสนุนและประสานการดาเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒. รายงานผลการดาเนินงาน โดย
- คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตาบล และอาเภอ รายงานให้นายอาเภอทราบ
- คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับจังหวัด รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
๓. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
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