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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย

วาดวยการบริหารและการใชจา ยเงินโครงการแกไขปญหาความยากจน
พ.ศ. ๒๕๕๓
โดยที่คณะรัฐมนตรีไดมอบหมายใหกระทรวงมหาดไทยดําเนินการโครงการแกไขปญหา
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 คนยากจนในครัวเรือ นที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑความจําเปน 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 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผน ดิน (ฉบับที่ ๕)
พ.ศ. ๒๕๔๕ กระทรวงมหาดไทยโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง ออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารและการใชจายเงิน
โครงการแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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
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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
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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
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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 หรือ ธนาคารดังกลาวในอําเภอใกลเคียงอยูใ 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
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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
หรือผูแทนตามขอ ๑๖ มาทําสัญญายื มเงิน ภายในสามวั น นับแตวัน ที่รับแจง 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
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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 ขอผอ นผัน 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
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(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
แบบและระยะเวลาที่อธิบดีกาํ หนด
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
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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 มเงิน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการบริหารและการใช
จายเงิน โครงการแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖ และที่แ กไขเพิ่มเติม เปนสัญญายืมเงิน
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 แตยังไมแลวเสร็จกอ นระเบียบนี้ประกาศใชบังคับใหคงใชบังคับไดตอไป
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
รัฐมนตรีวา การกระทรวงมหาดไทย
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เล่มที.่ ...............

แบบเสนอโครงการ

โครงการที.่ ..............

ของครัวเรือนเป้าหมาย
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
1. ผู้เสนอโครงการ นาย / นาง / นางสาว......................................................................อายุ..............ปี

อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..........บ้าน........................................ตาบล.................................................
อาเภอ..........................................จังหวัด........................................อาชีพ....................................................
เป็นครัวเรือนเป้าหมาย ลาดับที่............ในบัญชีจัดลาดับครัวเรือนเป้าหมายโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
2. เสนอโครงการ..............................................................................................................................
เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (.....................................................................................................)
เพื่อนาไปดาเนินการตามโครงการ (ระบุรายการและจานวนเงิน) ดังนี้
2.1 ................................................................................................เป็นเงิน..................................บาท
2.2 ................................................................................................เป็นเงิน..................................บาท
2.3 ................................................................................................เป็นเงิน..................................บาท
(ลงชื่อ).................................................................ผู้เสนอโครงการ
(...........................................................)
วันที.่ ........เดือน.......................................พ.ศ...............
3. ความเห็นของพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
( ) เป็นไปได้
( ) เป็นไปไม่ได้ (ระบุเหตุผล)........................................................................................................
(ลงชื่อ)..........................................................พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
(........................................................)
วันที.่ ........เดือน.......................................พ.ศ...............
4. ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
( ) อนุมัติโครงการ จานวนเงิน........................บาท(.....................................................................)
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.........................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
(......................................................)
วันที.่ ........เดือน...................................พ.ศ...............
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เล่มที.่ ...............

แบบขอยืมเงินทุน

เลขที่................

ของครัวเรือนเป้าหมาย
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
1. ข้าพเจ้า นาย /นาง /นางสาว.................................................................................อายุ..............ปี
อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่..........บ้าน........................................ตาบล.................................................
อาเภอ..........................................จังหวัด.........................................อาชีพ...................................................
เป็นครัวเรือนเป้าหมาย ลาดับที่............ในบัญชีจัดลาดับครัวเรือนเป้าหมายโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
2. มีความประสงค์จะขอยืมเงินทุนจากโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของหมู่บ้าน
เป็นเงินทั้งสิ้น..............................บาท (....................................................................................................)

3. ในการขอยืมเงินทุน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการ
ใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทุกประการ

(ลงชื่อ)................................................................ผู้ขอยืม
(...........................................................)
(ลงชื่อ)................................................................ภรรยา / สามี / ทายาท
(...........................................................) ผู้ให้คายินยอม
4. ความเห็นของพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
( ) เห็นชอบ
( ) ไม่เห็นชอบ เพราะ.....................................................................................................................
(ลงชื่อ)............................................................พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
(..........................................................)
วันที.่ ........เดือน.......................................พ.ศ...............
5. ผลการพิจารณาอนุมัติเงินยืมของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
( ) อนุมัติเป็นจานวนเงิน...............................บาท(......................................................................)
( ) ไม่อนุมัติ เพราะ.........................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
(......................................................)
วันที.่ ........เดือน.......................................พ.ศ...............
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เล่มที.่ ...............

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” ฝ่ายหนึ่งกับคณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน บ้าน..................................................................................................หมู่ที่..................
ตาบล..........................................อาเภอ.............................................จังหวัด.........................................
โดย (นาง / นาง / นางสาว ).................................................................ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ยืม” อีกฝ่ายหนึ่งทั้งสองฝ่ายตกลงทาสัญญายืมเงิน
รายละเอียดดังข้อความต่อไปนี้
1. ผู้ ใ ห้ ยื ม ตกลงให้ ผู้ ยื ม เงิ น ตามโครงการแก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.)
บ้าน...................................หมู่ที่...........ตาบล.........................................อาเภอ.....................................
จังหวัด...............................เป็นเงินจานวน........................บาท (.........................................................)
เพื่อนาไปเป็นทุนใช้จ่ายตามโครงการ...................................................................................................
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
2. ผู้ยืมสัญญาว่าจะปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทุกประการ
3. ผู้ยืมสัญญาว่าจะส่งใช้คืนเงินยืมครบตามจานวนเงินที่ยืม ภายใน...............................งวด
โดยแบ่งเป็น
3.1 งวดที่ 1 ในวันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน..........................บาท
3.2 งวดที่ 2 ในวันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน..........................บาท
3.3 งวดที่ 3 ในวันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน..........................บาท
3.4 งวดที่ 4 ในวันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน..........................บาท
3.5 งวดที่ 5 ในวันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน..........................บาท
3.6 งวดที่ 6 ในวันที.่ ..........เดือน......................พ.ศ..........จานวนเงิน..........................บาท
/4. หากผู้ยืมผิดสัญญา...

-24. หากผู้ยืมผิดสัญญา ยินยอมให้ผู้ให้ยืมดาเนินการตามกฎหมายกับผู้ยืมต่อไปได้
5. สัญญานี้ทาไว้สามชุด เก็บรักษาไว้ที่ผู้ให้ยืม ผู้ยืม และส่งให้อาเภอเก็บไว้ฝ่ายละ 1 ชุด
6. ผู้ให้ยืมและผู้ยืมได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดยตลอดแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้
เป็นหลักฐานต่อหน้าพยาน

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

เลขที่................

แบบรับเงินยืม

ของครัวเรือนเป้าหมาย
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
วันที.่ ........เดือน......................................พ.ศ................
1. ข้าพเจ้า นาย/ นาง / นางสาว..........................................................................................อายุ.................ปี
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................บ้าน.........................................................................................
ตาบล.........................................อาเภอ............................................จังหวัด.................................................
2. ได้รับเงินยืมตามโครงการ กข.คจ. จากคณะกรรมการ กข.คจ. บ้าน………………...…………….

เป็นเงินจานวน......………………..บาท (................................................................................................)
ไว้เป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ตั้งแต่วันที.่ ...........เดือน............................................พ.ศ.................

(ลงชื่อ)..................................................................ผู้รับเงิน
(............................................................)
(ลงชื่อ)..................................................................ผู้จ่ายเงิน
(............................................................)
ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
(ลงชื่อ)..................................................................พยาน
(............................................................)
(ลงชื่อ)...................................................................พยาน
(.............................................................)
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เล่มที.่ ............

เลขที่................

แบบรับคืนเงินยืม

จากครัวเรือนเป้าหมาย
ตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
วันที.่ ........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
(.......................................................)
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แบบรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

บ้าน......................................หมู่ที่...........ตาบล..............................อาเภอ.......................... ปีที่เริ่มดาเนินการ พ.ศ...............
(มีครัวเรือนทั้งหมด......................ครัวเรือน มีครัวเรือนเป้าหมาย..........................ครัวเรือน)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ..............
ที่

ชื่อ – สกุล ผู้ยืม
(รวมผู้ที่ส่งคืนหมดแล้ว)

วัน เดือน ปี ที่
ได้รับเงินยืม

จานวนเงิน
ที่ให้ยืม(บาท)

จานวนเงิน
ส่งคืนแล้ว(บาท)

จานวนเงิน
ที่คงค้างอยู(่ บาท)

เป็นการ
ยืมรอบที่

หมายเหตุ
สรุป
1.จานวนผู้ยืมเงิน......................ครัวเรือน
2.จานวนเงินทีใ่ ห้ยืม.........................บาท
3.จานวนเงินในบัญชีธนาคาร......................บาท
4.จานวนเงินที่อยูใ่ นมือหรืออื่นๆ......................บาท
5.รวมเงินทุน กข.คจ. ทั้งหมด......................บาท
6. จานวนเงินที่ได้รบั คืน รอบปีนี้ (แม้จะให้ยืมต่อไปแล้ว)
จานวน.........บาท

รวม
หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.2553 ข้อ 26 (1)
(ลงชื่อ)........................................................ ประธานคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
(....................................................)

(ลงชื่อ).........................................................พัฒนากร
(.....................................................)

แบบรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
อาเภอ...........................................จังหวัด.............................. ปี...............(แยกตามปีงบประมาณที่เริ่มดาเนินการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ..............

ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ตาบล

จานวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด

จานวน
ครัวเรือน
เป้าหมาย

จานวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับเงินยืม

จานวนเงิน
คงค้างอยู่
(บาท)

จานวนเงินใน
บัญชีธนาคาร
(บาท)

จานวนเงินใน
มือหรืออื่นๆ
(บาท)

รวม
หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.2553 ข้อ 26 (1)
(ลงชื่อ)...........................................................พัฒนาการอาเภอ
(......................................................)

รวมเงินที่
มีอยู่ทั้งหมด
(บาท)

จานวนเงินทีไ่ ด้
รับคืนในรอบปีนี้
(บาท)

แบบสรุปรายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
จังหวัด....................................................... ปี พ.ศ...................(แยกตามปีงบประมาณที่เริ่มดาเนินการ)
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ..............
ที่

ชื่ออาเภอ

จานวน
ตาบล

จานวน
หมู่บ้าน

จานวน
ครัวเรือน
ทั้งหมด

จานวน
ครัวเรือน
เป้าหมาย

จานวน
ครัวเรือน
ที่ได้รับเงินยืม

จานวนเงิน
คงค้างอยู่
(บาท)

จานวนเงินใน
บัญชีธนาคาร
(บาท)

จานวนเงิน รวมเงินที่
จานวนเงินที่ได้
ในมือหรือ มีอยู่ทั้งหมด รับคืนในรอบปีนี้
อื่นๆ (บาท)
(บาท)
(บาท)

รวม
หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.2553 ข้อ 26 (2)
(ลงชื่อ)................................................................พัฒนาการจังหวัด
(............................................................)

รายงานสภาพปัญหาการบริหารเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ปี ........................(ปีที่รายงาน)
จังหวัด..........................................................

ที่

พื้นที่ดาเนินการ
บ้าน

หมู่ที่

ตาบล

อาเภอ

ปีที่ได้รับ
งบประมาณ

สภาพปัญหาการบริหารเงินทุน
จานวนเงินทุน จานวนเงินทุน
สาเหตุที่เงินทุนขาดหาย
ปัจจุบัน (บาท) ที่ขาดหายไป

การแก้ไขปัญหา

รวม
หมายเหตุ แบบรายงานแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.2553 ข้อ 26 (2)

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

หมายเหตุ

แบบรายงานฐานข้อมูลหมูบ่ ้านและครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
จังหวัด............................................................. จานวน......................อาเภอ
หมู่บ้านเป้าหมายโครงการ กข.คจ. จานวน.......................หมู่บ้าน ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน จานวนทั้งสิ้น ...............หมู่บ้าน
ฐานข้อมูล

ปี พ.ศ.
ลาดับ ชื่อ
ที่

ชื่อ

สถานภาพของเงินทุนคงเหลือปัจจุบัน

ชื่อ หมู่ที่ ที่ได้รับ จานวนครัวเรือน จานวนครัวเรือน จานวนครัวเรือน คร.เป้าหมาย รายได้ เงินทุนโครงการ

อาเภอ ตาบล หมู่บ้าน

ครัวเรือนยืม

ระดับการพัฒนา (ฒ)

ฝากธนาคาร เสียหาย ครัวเรือนที่มีปัญหา ปรับปรุง ปานกลาง ผลงานดี หมาย

ทั้งหมู่บ้าน เป้าหมาย กข.คจ. ที่ได้รับเงินยืมแล้ว ผ่านเกณฑ์ จปฐ. กข.คจ. ทั้งหมด จานวน จานวนเงิน จานวนเงิน จานวนเงิน จานวน จานวนเงิน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3
กข.คจ. ครัวเรือน คน ครัวเรือน คน ครัวเรือน คน ครัวเรือน คน
(บาท)
ครัวเรือน (บาท)
(บาท)
(บาท) ครัวเรือน (บาท)
1
1
1

งบประมาณ

(ก)

(ข)

(ค)

(ง)

(จ)

(ฉ)

(ช)

(ซ)

(ฌ)

(ญ)

(ฎ)

(ฐ)

(ฑ)

เหตุ

(ฒ) (ฒ) (ฒ) (ณ)

รวม
คาอธิบาย (ก) - (ณ)
(ก) หมายถึง จานวนครัวเรือนเป้าหมายตามโครงการ กข.คจ. ที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. (ระเบียบฯ พ.ศ.2553 ข้อ 5) นับตั้งแต่ปีที่ได้รับงบประมาณถึงปัจจุบัน ข้อสังเกต คร. จะลดลงก็ต่อเมื่อ 1 คร.มีสมาชิก 1 คน และ คร.นั้นเสียชีวิต
(ข) หมายถึง จานวนสมาชิกของครัวเรือนเป้าหมาย ตาม (ก)
(ค) หมายถึง จานวนครัวเรือนที่ได้รับเงินยืมจากโครงการ กข.คจ. แล้ว โดยเริ่มนับจากปีแรกที่ได้สนับสนุนงบประมาณ จนถึงปีปัจจุบัน เพื่อตรวจสอบว่าครัวเรือนเป้าหมายได้รับเงินยืมครบทุกครัวเรือนหรือไม่
(ง) หมายถึง จานวนสมาชิกของครัวเรือนที่ได้รับเงินยืม ตาม (ค)
(จ) หมายถึง จานวนครัวเรือนตาม (ก) ที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน ( จปฐ. บาท/คน/ปี) เพื่อตรวจสอบว่า ผลการดาเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ กข.คจ. หรือไม่ เพียงใด
(ฉ) หมายถึง จานวนสมาชิกของครัวเรือน ตาม (จ)
(ช) หมายถึง จานวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้านที่มีอยู่ทั้งหมด (ตามระเบียบฯ พ.ศ.2553 ข้อ 12)
(ซ) หมายถึง จานวนครัวเรือนที่อยู่ในระหว่างยืมเงินซึ่งยังไม่ครบกาหนดชาระคืนตามสัญญา รวมทั้งครัวเรือนที่อยู่ในเกณฑ์ผ่อนผันตามที่คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน อนุมัติให้ผ่อนผันได้แล้ว
(ฌ) หมายถึง จานวนเงินยืมของครัวเรือน ตาม (ซ)
(ญ) หมายถึง จานวนเงินในบัญชีเงินฝากธนาคารของเงินทุนโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
(ฎ) หมายถึง จานวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้านที่ขาดหายไปหรือไม่ครบถ้วน = (เงินทุนโครงการ กข.คจ. ตาม (ช) ที่ฝากเข้าบัญชีตามระเบียบฯ พ.ศ.2553 ข้อ 15 ) ลบ ด้วย ( ฌ บวก ญ ) เพื่อตรวจสอบความเสียหายของเงินทุน
(ฐ) หมายถึง จานวนครัวเรือนยืมเงินที่ไม่ชาระหนี้ตามกาหนดในสัญญาและไม่อยู่ในเกณฑ์ผ่อนผัน (อยู่ในเกณฑ์ที่สมควรดาเนินการทางคดี)
(ฑ) หมายถึง จานวนเงินยืมของครัวเรือน ตาม (ฐ)
(ฒ) หมายถึง ระดับการพัฒนา ตามผลการประเมินการดาเนินงานและจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ. ให้กรอกเลข 1 ลงในช่องระดับการพัฒนาที่ประเมินได้ (ตามแบบประเมินผลการพัฒนากิจกรรมหมู่บ้าน กข.คจ. /26 ตัวชี้วัด)
(ณ) หมายถึง กรณีหมู่บ้านที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ให้ระบุชื่อหน่วยงานและจานวนเงินที่ได้รับสนับสนุน ลงในช่อง (ณ)

หมายเหตุ แบบแนบท้ายระเบียบฯ พ.ศ.2553 ข้อ 27 (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการรายงาน กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและลงชื่อผู้รายงาน ก่อนรายงานกรมการพัฒนาชุมชนทราบ )

