สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

คู
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การส่งเสริม

ทุ น ชุ ม ชน
ตามหลักธรรมาภิบาล

2565

คานา
ในปีง บประมาณ พ.ศ. 2565 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ใ ห้ ค วามสาคั ญกั บ
การขับเคลื่อนการพัฒนาทุนชุมชนและองค์กรการเงินชุมชน โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของทุนชุมชน ประกอบด้วย 1) การขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 2) การพัฒนาทุน
ชุ ม ชนตามแนวพระราชด าริ และการส่ ง เสริ ม เศรษฐกิ จ ฐานรากให้ มั่ น คง ประกอบด้ ว ย
1) การส่งเสริมการออม 2) สร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ 3) การแก้หนี้ครัวเรือน
โดยมี เ ป้ า หมาย คื อ การสร้ า งสุข ทุ นชุ ม ชนตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล สร้ า งความยั่ ง ยื น ของ
เศรษฐกิจฐานราก
สานัก พัฒ นาทุ นและองค์ กรการเงิ นชุ ม ชน จึ งได้ จัด ทาคู่ มือ การส่ ง เสริม ทุ น
ชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล 2565 สาหรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในส่วนภูมิภาค เพื่อสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และเป็นแนวทางการดาเนินงาน ซึ่งคณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือ
ดังกล่าว จะช่วยทาให้ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อ
ขั บ เคลื่ อ นงานทุ น ชุ ม ชนให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ ตลอดจนเป็ น การเติ ม องค์ ค วามรู้
สร้างพลังกาย พลังใจ และสามารถนาไปปรับใช้กับการดาเนินงานในพื้นที่ต่อไป
สานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
มิถุนายน 2565

สารบัญ
หน้ำ
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
โครงการสนองพระราชดาริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน (อพ.สธ. – พช.)

โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน
5 หลักสูตร เพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตาม
หลักธรรมาภิบาลและการเข้าถึงแหล่งทุน

คูม
่ ือการดาเนินงานทุนชุมชน
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กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ที่มาความสาคัญ
กรมการพัฒนาชุมชน ส่งเสริม/สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2517
เป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดของสหกรณ์การเกษตรเครดิตยูเนี่ยน และสินเชื่อเพื่อการเกษตร โดยใช้
“เงินเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน” เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการพัฒนา
ตนเอง และพัฒนาสังคม สอนให้คนรู้จักช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นด้วยการประหยัดและเก็บออม แล้วนา
เงินมาสะสมรวมกันเป็นประจาสม่าเสมอ เพื่อเป็นทุนสาหรับสมาชิกที่มีความจาเป็นเดือดร้อนกู้ยืมไปใช้ ใน
การลงทุนประกอบอาชีพ หรือเพื่อสวัสดิการของครอบครัว โดยยึดหลักคุณธรรม 5 ประการ คือ ซื่อสัตย์
เสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจ ซึ่งกันและกัน

วั

ตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคน

1

เพื่ อพั ฒนา
เศรษฐกิ จ

2

เพื่ อพั ฒนา
สั ง ค ม

3

1. เพื่อพัฒนาคน โดยใช้หลักการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือในการพัฒนาตนเองและเพื่อ
สมาชิก ให้มีคุณธรรม 5 ประการ
2. เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชน โดยการระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนกลางของชุมชน ทาให้
สมาชิก มีแ หล่ง เงิน ทุนในการกู้ยื มไปประกอบอาชีพและใช้ตามความจ าเป็นของครอบครัว อีกทั้ง
สมาชิกกลุ่มได้เรียนรู้การจัดกิจกรรมเชิงธุรกิจและสามารถเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว
3. เพื่อพัฒนาสังคม โดยการปลูกฝังคุณธรรม 5 ประการ เพื่อก่อให้เกิดความสามัคคี ความยุติธรรม ความ
เท่าเทียมกันของสมาชิก การเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น ความร่วมมือร่วมใจ และความเป็น อันหนึ่ง
อันเดียวกันในชุมชน

02
แนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. การรวมคนในหมู่บ้านให้มาช่วยเหลือกัน โดยรวมคนที่มีฐานะแตกต่างกันให้ช่วยเหลือ กัน
อันจะเป็นการยกฐานะ คนยากจน “จนเงินแต่ไม่จนน้าใจ”
2. การแก้ไขปัญหาขาดแคลนเงินทุน โดยรวมกลุ่มออมเงินแล้วกู้ไปทาทุน
3. การน้าเงินไปด้าเนินการ ด้วยความขยันประหยัด ถูกต้อง เพื่อให้ได้ทุนคืนและมีกาไรเป็นรายได้
4. การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยให้มีการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาดรวมกันซื้อรวมกันขาย สามารถลดต้นทุน
ในการซื้อ สินค้าอุปโภคบริโภค และปัจจัยการผลิตได้

หลักการของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ความรู้สึก
เป็นเจ้าของ

หลักคุณธรรม

พึ่งตนเอง

หลักควบคุม
กันเอง

1. ความรู้สึกเป็นเจ้าของ เพื่อก่อให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบและการดูแลเอาใจใส่
2. การพึ่งตนเอง ฝึกนิสัยการประหยัดแล้วนามาออม
3. หลักคุณธรรม ความเห็นอกเห็นใจ ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
4. หลักการควบคุมกันเอง การให้ความสนใจดูแลความเคลื่อนไหวของเพื่อนสมาชิก เป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน

เครื่องมือในการส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการส่งเสริมการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ. 2555
2. คู่มือการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
3. แบบประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามหลักธรรมาภิบาล 21 ตัวชี้วัด
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มการดาเนินงาน
พัฒนากร กับการส่กลุงเสริ
่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แบ่งการด้าเนินงานเป็น 3 ขันตอน
ขันตอนที่ 1 ก่อนการจัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผน
การจัดตังโดยการเผยแพร่แนวคิด และประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงลักษณะของการด้าเนินงาน
1. ศึกษาข้อมูล จปฐ. กชช.๒ค. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ/สังคม สภาพปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน
2. วิเคราะห์ข้อมูลด้านการประกอบอาชีพ การออมเงิน และการกู้หนี้นอกระบบร่วมกับผู้นาชุมชน
กลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มที่มีผลประโยชน์ร่วมกันในชุมชน
3. เผยแพร่แนวคิด หลักการ แก่ผู้นาชุมชน ประธานกลุ่มอาชีพ หรือกลุ่มที่อยู่ในชุมชน
4. ฝึกอบรมผู้นา ประธานกลุ่มอาชีพ/กลุ่มในชุมชน และศึกษาดูงานกลุ่มที่ประสบความสาเร็จ
ขันตอนที่ 2 การจัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เป็นการชีแจงกลุ่มผู้สนใจที่รวมตัวกันจะจัดตังกลุ่มการรับสมัคร
สมาชิก การจัดท้าระเบียบข้อตกลงต่าง ๆ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
1. ประชุมประชาชนกลุ่มเป้าหมายเพื่อชี้แจงหลักการแนวคิด
2. รับสมัครสมาชิก
3. เลือกคณะกรรมการบริหารกลุ่ม
4. ร่างระเบียบข้อตกลง กาหนดวันส่งเงินสัจจะสะสม
5. จัดทาเอกสารทะเบียนบัญชีสมุดสัจจะสะสม
6. กาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
7. รายงานให้อาเภอทราบ
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมระยะเริ่มจัดตัง 1. ใบสมัครเป็นสมาชิก 2. สมุดสัจจะ
3. ทะเบียนรายชื่อสมาชิก 4.ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม/เงินสัจจะสะสมพิเศษ 5. สมุดบันทึกการประชุม 6. แบบฟอร์ม
หนังสือยินยอมของผู้ปกครอง กรณีสมาชิกยังไม่บรรลุนิติภาวะ 7. สมุดบัญชี ได้แก่ บัญชีเงินสด-เงินฝากธนาคาร (ส.)
บัญชีรายได้และหนี้สิน (ร) บัญชีรายจ่ายและทรัพย์สิน (จ.) งบกาไร-ขาดทุน งบดุล

ขันตอนที่ 3 ภายหลังการจัดตังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นการติดตาม สนับสนุน โดยพัฒนากรตลอดจน
เป็นที่ปรึกษา และประสานกลุ่มกับองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. สพอ. ทาหนังสือประสานงานกับธนาคารในเขตพื้นที่เพื่ออานวยความสะดวกให้กับกลุ่ม
2. พัฒนากรเข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันส่งเงินสัจจะสะสมของสมาชิก
3. ให้คาแนะนา ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการและสมาชิก
เอกสารเพิ่มเติมหลังการจัดตังกลุ่ม
1. ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้รายตัว 2. ทะเบียนคุมสัญญากู้เงิน 3. แบบฟอร์มสัญญากู้เงิน
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ข้อห้าม การดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน ได้ ท าความตกลงกั บ ธนาคารแห่ ง ประทศไทยใน
การด าเนิ น งาน กลุ่ ม ออมทรั พย์ เ พื่ อ การผลิ ตเพื่ อ มิ ใ ห้ กลุ่ ม ออมทรั พ ย์ เ พื่ อ การผลิ ตท าผิ ด
พ.ร.บ. การธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 พ.ร.บ. การประกอบการธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย์และ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 พ.ร.บ. ธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 โดยมีข้อห้าม ดังนี้
1. ห้ามรับฝากเงินจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มฯ
2. ห้ามบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่สมาชิกกลุ่มฯ กู้เงิน
3. ห้ามคิดดอกเบี้ยเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด (ร้อยละ 15 ต่อปี)

แนวทางปฏิบัติงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. จัดทาแผนติดตาม ปฏิทิน กาหนดการ การปฏิบัติงานของพัฒนากร
2. สารวจจัดทาฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในพื้นที่ตาบล หมู่บ้าน
3. ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมทุกครั้งในวันที่มีการจัดเก็บเงินสัจจะสะสม
4. ร่วมประชุมคณะกรรมการเป็นประจาทุกเดือน กากับดูแลการส่งใช้เงินคืน การนาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร
5. ติดตามและส่งเสริมการจัดทาบัญชี ตรวจสอบบัญชีอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
6. เข้าร่วมประชุมใหญ่ประจาปี เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานการจัดงบดุลกาไร – ขาดทุน
7. กาหนดให้กลุ่มมีการรายงานสถานะทางการเงิน โดยเฉพาะยอดเงินสัจจะสะสม
8. ส่งเสริมให้มีกิจกรรมเครือข่ายในเชิงธุรกิจตามความต้องการของสมาชิก เชื่อมโยงนโยบายของกรมฯ
9. รายงานผลการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ ให้พัฒนาการอาเภอทราบเป็นประจาทุกเดือน
10. ประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล 21 ตัวชี้วัด ในเดือนมิถุนายนของทุกปี
11. บันทึกข้อมูลการดาเนินงานที่เว็บไซต์ http://app7.cdd.go.th ในเดือนมิถุนายน ของทุกปี

นักวิชาการจังหวัด
Notes:
1. กากับ ติดตามให้พัฒนากรปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติงาน
2. หากพบว่ามีปัญหาหรือส่อพฤติกรรมให้เกิดข้อร้องเรียน
ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ให้พัฒนาการอาเภอ
ทาบันทึกเสนอนายอาเภอ แล้วให้อาเภอประชุมหาแนวทาง
แก้ไขเบื้องต้นก่อนเป็นลาดับแรก

1. ให้จังหวัดดาเนินการรณรงค์สัปดาห์แห่งการ
ออมในวันที่ 6 – 8 มีนาคม เพื่อประชาสัมพันธ์
และรณรงค์การออมให้เป็นประจาทุกปี
2. ให้จังหวัดอบรมเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ จนท.พช.
ตามแนวทางการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ
เช่ น การจั ดท าทะเบี ยนเอกสาร บั ญชี การ
วิเคราะห์สถานะการเงิน การปิดงบดุล เป็นต้น
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การตรวจสอบ บัญชี
เป้าหมายของการตรวจสอบ

เพื่อลดควำมผิดพลำด
เพรำะกำรตรวจสอบ
บัญชี คือ กำรประเมิน
ควำมเสี่ยง

เพื่อให้กลุ่มออมทรัพย์ฯ
มีควำมมั่นใจในกำร
บริหำรจัดกำร
สร้ำงควำมเชื่อมั่น
ให้กับสมำชิก

เพื่อนำผลกำรตรวจสอบ
บัญชีและผลกำรวิเครำะห์
งบกำรเงินมำปรับปรุง
พัฒนำ

ขัน้ ตอนการตรวจสอบบัญชี
ดาเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ มี 4 ขัน้ ตอน ดังนี้
ตรวจสอบความถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นของงบการเงิ น พิ จ ารณารู ป แบบของงบดุ ล และงบ
กาไร – ขาดทุน ว่ามีการจัดทารูปแบบใด กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มักทาบัญชีในรูปแบบรายงาน
(มีการสรุปผลในสมุดทะเบียนคุม) ไม่ได้ทาบัญชีตามหลักสากล พัฒนากร/ผู้ตรวจสอบสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลทางบัญชีจากเอกสารดังกล่าว

ตรวจสอบความถูกต้องของรายในงบการเงิน ดังนี

กรณีงบดุล 1.
2.
3.
กรณีงบ 1.
ก้าไร-ขาดทุน 2.
3.

ยอดรายการทั้งสิ้นของรายการสินทรัพย์ หนี้สินและส่วนของทุนว่าถูกต้องหรือไม่
รายการต่าง ๆ ที่มาจากบัญชีรายวัน/บัญชีแยกประเภท
ยอดรายการทางด้านสินทรัพย์จะต้องเท่ากับหนี้สิน + ทุน
ยอดรายการทั้งสิ้นของรายได้และค่าใช้จ่าย ถูกต้องหรือไม่
การผ่านรายการต่าง ๆ จากบัญชีรายวัน/บัญชีแยกประเภทต่าง ๆ
ยอดรายได้หักค่าใช้จ่าย ผลต่างคือกาไรหรือขาดทุน

ตรวจสอบเอกสารที่ใช้ประกอบในการบันทึกบัญชี ดังนี
•

•

กรณีงบดุล
สินทรัพย์ 1. ใบสาคัญรับ/จ่าย แสดงที่มาของสินทรัพย์ 2. ใบเสร็จรับเงิน
3.ทะเบียนคุมลูกหนี้เงินกู้ของกลุ่ม
4. สมุดบัญชีเงินฝากของกลุ่ม
หนีสิน 1. สัญญาการกู้ยืมเงินของกลุ่ม 2. ทะเบียนคุมยอดเงินสัจจะสะสมพิเศษของสมาชิก
ทุน
1. ใบสมัครสมาชิก 2.ทะเบียนคุมยอดเงินสัจจะของสมาชิก 3. ทะเบียนคุมกาไรสะสม
กรณีงบกาไร-ขาดทุน 1. ใบสาคัญรับ/จ่าย 2. ใบเสร็จรับเงิน 3. สมุดบัญชีเงินฝากของกลุ่ม

วิเคราะห์งบการเงินที่ได้ตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อผิดพลาด ให้พัฒนากรหรือผู้ตรวจสอบแจ้งให้

กลุ่มทราบ ให้คาแนะนา ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไข หากตัวเลขถูกต้องสัมพันธ์กัน ให้วิเคราะห์ผล ดังนี้
กรณีงบกาไร – ขาดทุน มีผลเป็นกาไร วิเคราะห์รายได้กลุ่มว่ามาจากแหล่งใด และแนะนาให้กลุ่มรักษามาตรฐาน
การหารายได้ให้คงที่ หรือหารายได้เพิ่มที่มีความเสี่ยงต่า เช่น ซื้อพันธบัตร สลากออมสิน เป็นต้น
กรณีงบกาไร – ขาดทุน มีผลเป็นขาดทุน วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายกลุ่มว่ามาจากแหล่งใด และแนะนาให้กลุ่ม
ลดค่าใช้จ่ายนั้น เช่น ลดอัตราเงินปันผล/ค่าใช้จ่ายที่ไม่จาเป็น ต้องเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น
เช่น การเพิ่มสมาชิก แต่ยังไม่ควรเพิ่มการลงทุน เป็นต้น
*** กรณีที่กลุ่มมีผลการดาเนินงานเป็นผลขาดทุนต่อเนื่อง ควรแนะนาให้กลุ่มยุติการดาเนินงาน (อาจเป็นการยุติชั่วคราวเพื่อปรับปรุง หรือยุติถาวร) ขึ้นอยูก่ ับมติที่ประชุมของกลุ่ม
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พัฒนากร

กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
แนวคิด
สร้างภูมิคุ้มกันของครัวเรือนด้วยการออมโดยน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น
แนวทาง และใช้กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมออม และบริหารจัดการชุมชน ใน
การส่งเสริมการออมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนด้านการส่งเสริมการออมเงินของครัวเรือนในชุมชน

จั ด ตั้ ง ก ลุ่ ม อ อ ม ท รั พ ย์ เ พื่ อ ก า ร ผ ลิ ต
“ 1 พัฒนากร 1 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ”
เน้ น หนั ก ในหมู่ บ้า นเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หมู่ บ้ า น
โครงการ กข.คจ. หมู่ บ้ านกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น
ชุมชนท่องเที่ยว OTOP ฯลฯ

สมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 10
ของสมาชิกที่มีอยู่
ออมเงินเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
ของเงินที่ออมอยู่เดิม
หมายเหตุ : กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเต็มพืนที่แล้ว

ทั้งนี้ การรายงานผลการจัดตั้ง ภายในวันที่ 30 กันยายน 2565 ผ่านทาง Google Form

ส่งเสริม สนับสนุน
1.
2.
3.

ครัวเรือนยากจนเป้าหมายของระบบ TPMAP ที่ประสบปัญ หามิติด้านรายได้
มีการออมเงินอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
ส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชนสมัครเป็นกลุ่มประเภทวิสามัญ
ส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หรือ ธุรกิจชุมชน
เช่น ศูนย์สาธิตการตลาด ยุ้งฉาง ธนาคารข้าว โรงน้าดื่มชุมชน เป็นต้น
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การดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

พัฒนาการอาเภอ


พัฒนากร


เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์ปัญหาการร้องเรียนที่เกิด
ขึ้นกับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ ต ให้ ตรวจสอบฐานข้อมู ล
กลุ่ มฯ และตรวจสอบว่ าขึ้ นทะเบี ยนตามแนวทางกรมการ
พั ฒ นาชุ ม ชนหรื อ ไม่ และรายงานเหตุ ก ารณ์ ปั ญ หาการ
ร้องเรียนให้พัฒนาการอาเภอทรายโดยเร็วภายใน 1 วัน
 กรณีกลุ่มฯ ที่ขึ้นทะเบียนตามแนวทางกรมฯ พัฒนากรลง
พื้นที่ตรวจสอบข้อมูลจากคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มฯ และ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน พร้อมรายงานผลการ
ด าเนิ นงานให้ พั ฒนาการอ าเภอทราบทั นที ทั้ งในกรณี ที่
สามารถยุติปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าวได้ หรืออยู่ระหว่าง
การด าเนิ นการแก้ ไขปัญหา โดยให้ รายงานผลเป็ นระยะ ๆ
จนกว่าเรื่องจะยุติ
 กรณี กลุ่ มฯ ที่ ไม่ ได้ ขึ้ นทะเบี ยนตามแนวทางกรมการ
พัฒนาชุมชน ให้ทาความเข้าใจกับคณะกรรมการและสมาชิก
ในเรื่องกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมการ
พัฒนาชุมชน และร่วมมือกันพิจารณาหาทางออกช่วยเหลือ
เจรจาไกล่เกลี่ย เพื่อยุติปัญหาหรือคลี่คลายเรื่องร้องเรียน

กรณีมีเรื่องร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้
พัฒนาการอาเภอลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูล/จัดประชุมชี้แจง
กับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ โดยผู้ร่วมประชุมต้องเกิน
กึ่งหนึ่งของจานวนคณะกรรมการและสมาชิกทั้งหมดที่มอี ยูใ่ น
ขณะนั้น พร้อมรายงานผลการดาเนินงานให้นายอาเภอและ
พัฒนาการจังหวัดทราบทันที

หากกลุ่มฯ ที่ขึ้นทะเบียนตามแนวทางกรมการพัฒนา
ชุมชนให้พัฒนาการอาเภอบันทึกเสนอนายอาเภอออกคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อสอบสวนหา
ข้อมูลแห่งความผิดเกี่ยวกับการบริหารงานของคณะกรรมการ
กลุ่มฯ หรือสอบข้อเท็จจริงของสมาชิกกลุ่มฯ รวมทั้งรวบรวม
พยานหลักฐานการตรวจสอบเอกสารทางการเงินต่าง ๆ แล้ว
รายงานผลการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งให้ นายอ าเภอและ
พัฒนาการจังหวัดทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด
หากสามารถยุ ติ ปั ญหาเรื่ องร้ องเรี ยนดั งกล่ าวได้ หรื ออยู่
ระหว่างการดาเนินการแก้ไขปัญหาให้รายงานผลเป็นระยะ ๆ
จนกว่าเรื่องจะยุติ

หากมี การดาเนิ นคดี ความในชั้ นพนักงานสอบสวน
หรื อในชั้ นศาลแล้ ว ให้ พั ฒนาการอ าเภอในฐานะเป็ นผู้
ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มฯ เป็นที่ปรึกษาหรือให้
คาแนะนากับคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ

พัฒนาการจังหวัด
1.

กรณีมีเรื่องร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้พัฒนาการจังหวัดรายงานข้อมูล
เบื้องต้นให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบทันที
2. หากเรื่องร้องเรียนมีปัญหาความซับซ้อน หรือมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าไปเกี่ยวข้อง
หรื อถู ก กล่ า วหา ให้ พั ฒ นาการจั งหวั ด บั น ทึ กเสนอผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด เพื่ อ แต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็จจริ ง เพื่ อตรวจสอบหาข้ อเท็ จจริ งเกี่ ยวกับข้ อร้ องเรี ยน
ดังกล่าว
3. ถ้าปัญหาเรื่องร้องเรียนสามารถแก้ไขได้ ควรให้คาแนะนา/หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา พร้อมวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือหากปัญหาที่เกิดขึ้นมีมูลความผิดที่ไม่
อาจแก้ไขได้ให้ดาเนินคดีความตามกฎหมาย
4. รายงานผลเรื่ องร้ องเรี ยนเกี่ ยวกั บกระบวนการ ขั้ นตอนการตรวจสอบ วิ ธีการแก้ ไข
ปัญหา ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะยุติ
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กรณีคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ยักยอกเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
1. เมื่ อมี เหตุ การณ์ ร้ องเรี ยนเกิ ดขึ้ นให้ เจ้ าหน้ าที่ พั ฒนาชุ มชนอ าเภอประสานคณะกรรมการกลุ่ มฯและสมาชิ กจั ดประชุ ม
เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยให้มีการเจรจากับผู้กระทาความผิดในการนาเงินมาส่งคืนกลุ่มฯ ให้ครบตามจานวน
ทีไ่ ด้ยักยอกทรัพย์ไป
2. กรณีผู้กระทาความผิดไม่นาเงินมาส่งคืน ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอแนะนากลุ่มฯ โดยหาผู้ แทนที่ได้รับมอบอานาจ
จากกลุ่มฯ ไปแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน โดยต้องแจ้งความร้องทุกข์ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่ทราบเรื่องความผิด
และรู้ตัวผู้กระทาความผิด ไม่เช่นนั้นจะขาดอายุความไม่สามารถฟ้องร้องดาเนินคดีทางกฎหมายได้ และคดียักยอกทรัพย์สามารถ
ถอนคาร้องทุกข์ ถอนฟ้องและยอมความกันได้ ไม่ว่าจะอยู่ระหว่างดาเนินคดี ในชั้นสอบสวนของพนักงานสอบสวนหรืออยู่ระหว่าง
การพิจารณาในชั้นศาล รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น ถ้าอยู่ระหว่างแจ้งความร้องทุกข์สามารถเจรจาตกลงประนีประนอมยอมความ
กันได้แต่ถ้าอยู่ระหว่างดาเนินคดีในชั้นศาลให้ทาสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลเพื่อให้ศาลรับรู้ สามารถใช้บังคับคดี
โดยไม่ต้องฟ้องร้องอีก
3. กรณีผู้กระทาความผิดได้ถูกศาลพิจารณาตัดสินคดีอาญาถึงที่สุดและสั่งลงโทษเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้แทนที่ได้รับมอบอานาจ
จากกลุ่มฯ ดาเนินการยื่นฟ้องร้องต่อศาล เพื่อดาเนินคดีแพ่งเรียกค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนได้
4. หากกลุ่มฯ ที่ขึ้นทะเบียนตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน มีเรื่องร้องเรียนให้พัฒนาการอาเภอทาบันทึกเสนอนายอาเภอ
เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
5. เมื่ อคณะกรรมการตรวจสอบข้ อเท็ จจริ งแล้ วพบว่ าคณะกรรมการกลุ่ มฯ กระทาความผิดยั กยอกเงิ นกลุ่ มฯ ให้ เจ้ าหน้ าที่
พัฒนาชุ มชนอ าเภอประสาน หรือให้ค าแนะน ากั บคณะกรรมการกลุ่ มฯ ในการขอความช่วยเหลื อหน่ วยงานตามกฎหมาย
เช่น ตารวจ อัยการ ศาล เพื่อให้ข้อหารือ แนะนาวิธีการบังคับให้ผู้ยักยอกนาเงินมาคืนกลุ่มฯ ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
6. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอบันทึกรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อนายอาเภอ เพื่อรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มฯ
7. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบันทึกรายงานผลการดาเนินการตรวจสอบ วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กรมการพัฒนา
ชุมชนทราบ และติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะจนกว่าเรื่องดังกล่าวจะยุติ

กรณีสมาชิกไม่ส่งเงินคืนตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
1. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอประสานคณะกรรมการกลุ่มฯ และสมาชิกผู้ผิดนัดชาระหนี้ ให้พูดคุย/เจรจา
ร่วมกัน เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น จัดทาบันทึกข้อตกลง/เงื่อนไขในการยอมรับสภาพหนี้ให้เป็น
ลายลักษณ์อักษรระหว่างคณะกรรมการกลุ่มฯ และลูกหนี้ รวมทั้งผู้ค้าประกัน โดยให้ลูกหนี้ชดใช้เงินตาม
สัญญาเงินกู้ที่กาหนดขึ้นใหม่ไว้
2. หากสมาชิกผู้ผิดนัดชาระหนี้ไม่นาเงินมาส่งคืนตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการกลุ่มฯ จัดประชุมเพื่อลงมติมอบอานาจให้คณะกรรมการกลุ่มฯ
คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอานาจในการดาเนินคดีตามกฎหมาย
3. กรณีกลุ่มฯ ที่ขึ้นทะเบียนตามแนวทางกรมการพัฒนาชุมชน ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอประสาน หรือให้คาแนะนากับคณะกรรมการ
กลุ่มฯ ขอให้พนักงานอัยการว่าความและดาเนินกระบวนการพิจารณาคดีแทน เนื่องจากทนายความจะต้องเสียค่าจ้างทนายแต่พนักงาน
อัยการเสียเฉพาะค่าธรรมเนียมเท่านั้น
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอบันทึกรายงานผลเรื่องร้องเรียนต่อนายอาเภอ เพื่อรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับกลุ่มฯ
5. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดบันทึกรายงานผลขั้นตอน/วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ และติดตาม
ความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องเป็นระยะจนกว่าเรื่องดังกล่าวจะยุติ
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การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามหลักธรรมาภิบาล

http://cddhealthyfund.com/

การประเมินศักยภาพ
กลุ่มออมทรัพยืเพื่อการผลิต ตามหลักธรรมาภิบาล
ในระบบ CDDHealthyfund

ของงาน

เพื่อสารวจ ค้นหาปัจจัยเสี่ยง และเตรียมความพร้อมรองรับ
ปัญหา ส่งเสริมสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ให้มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพและถูกต้อง ตามหลักธรรมาภิบาล
เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้จัดเก็บข้อมูล ได้แก่ พัฒนากร/คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
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การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามหลักธรรมาภิบาล

ขัน้ ตอน
กระบวนการ
การประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตามหลักธรรมาภิบาล
มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
จัดกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล ลงพื้นที่ติดตาม
แนะนา ให้คาปรึกษา ให้ทีมคู่หูคู่คิด ลงไปประเมินศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
ตามแบบประเมินศักยภาพฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบประเมินฯ ได้ทางเว็บไซต์สานัก
พัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
หลังจากทาการประเมินศักยภาพฯ แล้ว ให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
เป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จากแบบประเมินศักยภาพฯ
ในแบบสรุปข้อมูลที่กรมฯ กาหนดให้ โดยพัฒนาการอาเภอและพัฒนากรต้อง
เป็นผู้ให้คาปรึกษากับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อจัดทาแผนการพัฒนาฯ

ทีมคู่หูคู่คิด ลงพื้นที่เพื่อให้คาแนะนาปรึกษา ตามแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่
ไม่ผ่านเกณฑ์ และจัดสรุปผลการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์
ทีมงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรุปผลการประเมินศักยภาพพร้อมจัดระดับการ
พัฒนา และบันทึกผลในระบบ www.cddhealthyfund.com
จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบ www.cddhealthyfund.com
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
เคล็ดลับส้าหรับผู้เริ่มท้าแบบประเมินฯ : ควรเทียบคาอธิบายแบบประเมินฯ กับแบบประเมินฯ แต่ละข้อ
เพื่อเพิ่มความเชี่ยวชาญ และสร้างความเข้าใจในการประเมิน
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การประเมินศักยภาพกองทุนชุมชน

http://cddhealthyfund.com/
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การประเมินศักยภาพกองทุนชุมชน

http://cddhealthyfund.com/

13

โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่มาและความส้าคัญ
คณะรั ฐมนตรี มีมติใ ห้ ก ระทรวงมหาดไทยดาเนินการโครงการแก้ ไขปั ญหาความยากจน (กข.คจ.)
ในระยะที่ 1 (ปี 2536 – 2540) จานวน 11,608 หมู่บ้าน และระยะที่ 2 (ปี 2541 – 2544) จานวน 17,626 หมู่บ้าน
รวมจ านวน 29,234 หมู่ บ้าน โดยสนับสนุนงบประมาณหมู่ บ้ านละ 280,000 บาท เพื่อ กระจายโอกาสให้
ครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ได้มีแหล่งเงินทุนในระดับหมู่บ้าน สาหรับยืมไป
ประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตน เพื่อเพิ่มรายได้ให้พ้น เกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และ
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ซึ่งรัฐบาลให้ ความสาคัญการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าของ
สังคม โดยกระทรวงมหาดไทยมอบหมายกรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้และยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้วยการบริหารและดาเนินงานภายใต้
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)
พ.ศ.2553 และยึดหลักการดาเนินงานโดยให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เป็นผู้บริหารจัดการเงินโครงการ
กข.คจ. และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีหน้าที่ติดตาม รักษา ต่อยอด แนวพระราชดาริ

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ได้มีแหล่ง เงินทุนในระดับ
หมู่บ้านสาหรับยืมไปประกอบอาชีพ หรือขยายกิจการอาชีพของตน เพื่อเพิ่มรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

พัฒนากร

ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การบริหารจัดการแก่คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
สนับสนุนการประกอบอาชีพ คร.เป้าหมาย สนับสนุน การจัดทาระบบข้อมูลและ
เอกสารบัญชี ติดตาม ตรวจสอบ กากับดูแลเงินทุน กข.คจ. รายงานผลการ
ดาเนินงานโครงการ กข.คจ.

พัฒนาการอ้าเภอ

ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงินโครงการ
กข.คจ. และชี้แจง แนะนา ติดตาม และกากับดูแลการดาเนินงานโครงการ
กข.คจ. ของพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล

พัฒนาการจังหวัด

ส่งเสริม สนับสนุน ติดตาม กากับดูแลการดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ภายใน
จังหวัด รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ และ รายงาน
ภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการ กข.คจ. ให้กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อ
รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบ
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แนวทางการด้าเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

1

การจัดท้าบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน จัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย โดยเรียงลาดับครัวเรือนที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ตามข้อมูล จปฐ. ของปีที่ได้รับงบประมาณ ซึ่งถือว่าเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่มีสิทธิยืมเงินโครงการ
กข.คจ. และให้ปรับปรุงบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายให้เป็นปัจจุบันทุกปี โดยยึดครัวเรือนเป้าหมายเดิมเป็นหลัก และ
หากมีครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. เพิ่มขึ้นในภายหลัง ให้ถือเป็นครัวเรือนเป้าหมายเพิ่มเติมในบัญชีทะเบียน
ครั ว เรื อ นเป้ า หมายเดิ ม หากครั ว เรื อ นเป้ า หมายมี ร ายได้ เ ฉลี่ ย ผ่ า นเกณฑ์ จปฐ . ครบทุ ก ครั ว เรื อ น แต่ ยั งไม่ บ รรลุ
วัตถุ ประสงค์ ด้า นการพัฒ นาคุณ ภาพชี วิต ก็ ให้ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้ านบริ หารเงิน ทุน โครงการ กข.คจ. ให้
ครัวเรือนเป้าหมายใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเป้าหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์
ได้ต่อไป

2

การอนุมัติโครงการและเงินยืม

ให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนเสนอโครงการและคาขอยืมเงินต่อคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ตาม
แบบแนบท้ายระเบียบฯ และคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมตามลาดับบัญชีทะเบียน
ครัวเรือนเป้าหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล

3

การท้าสัญญายืมเงินตามโครงการ กข.คจ.

แจ้ ง หั วหน้ า ครั ว เรื อ นเป้ าหมายหรื อ ผู้ แ ทนที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ โ ครงการและเงิ น ยื มมาท าสั ญ ญายื ม เงิ น
ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติโครงการและเงินยืม โดยจัดทาสัญญายืมเงิน จานวนสามชุด เก็บที่
หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายผู้ยืมเงิน 1 ชุด คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน 1 ชุด และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ
1 ชุด พร้อมทั้งรายงานผลการอนุมัติเงินยืมให้อาเภอทราบ

4

การเบิกจ่ายเงินให้ครัวเรือนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน

ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของหัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายเต็มจานวน
และออกใบรับเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายด้วย

5

การช้าระคืนเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย

ให้คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน กาหนดระยะเวลาการชาระคืนเงินยืม ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 3 ปี นับแต่วัน
ทาสัญญา และเมื่อครัวเรือนเป้าหมายส่งใช้คืนเงินยืมแล้ว คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ต้องออกใบเสร็จรับเงิน
ให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้งและให้นาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารภายใน 3 วันทาการ

6

การผ่อนผันการช้าระคืนเงินยืม

กรณีมีเหตุสุดวิสัย ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ หรือเหตุจาเป็นอื่นใดให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทน
ยื่นคาร้องพร้อมเหตุผลความจาเป็นเพื่อขอผ่อนผันระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยืมต่อคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน
และให้พิจารณาเป็นรายกรณี

15
แนวทางการด้าเนินงาน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) (ต่อ)

7

การจัดท้าเอกสารบัญชี

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่ บ้ า น จั ด ท าเอกสารบั ญชี ตามแบบที่ ก าหนด ได้แ ก่ สมุ ด บั ญชี ท ะเบี ย น
ครัวเรือนเป้าหมาย (เล่มสีม่วง) บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร (เล่มสีเขียว) และบัญชีคุมลูกหนี้ (เล่มสีเหลือง) เมื่อมีการ
รับเงินยืม/ส่งใช้คืนเงินยืม ให้มีหลักฐานการรับเงินยืม /การส่งใช้คืนเงินยืมพร้อมจัดทาบัญชี และลงทะเบียน
รายการข้อมูลให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน

8

การติดตามและสนับสนุนครัวเรือนเป้าหมาย

คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ร่วมกับพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล มีหน้าที่ติดตาม ส่งเสริม /
สนับสนุนการประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อให้ครัวเรือนมีอาชีพ มีรายได้ สามารถคืนเงินยืมได้ตาม
จานวนและระยะเวลาที่กาหนดในสัญญา

9

การส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ.ของหมู่บ้าน

1) กรณีหมู่บ้านที่มีครัวเรือนเป้าหมายรายได้ผ่านเกณฑ์ (จปฐ.) ครบทุกครัวเรือน และได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นแล้ว ที่ประชุมส่วนใหญ่ของหมู่บ้านมีมติเห็นชอบในการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน
2) กรณีมีการยุบรวมหมู่บ้านท้าให้มีเงินโครงการมากกว่าหนึ่งโครงการ ให้หมู่บ้านที่มีการยุบรวมนั้น
คงมีเงินโครงการ กข.คจ. เพียงหนึ่งโครงการซึ่งได้มีการชาระคืนเงินจากครัวเรือนเป้าหมายแล้ว ส่วนที่เกินจาก
หนึ่งโครงการนั้น ให้ดาเนินการส่งคืนต่อคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ
ทั้งนี้ ตามข้อ 1) และ 2) ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ดาเนินการแจ้งการส่งคืนเงินต่อคณะกรรมการ
อานวยการ กข.คจ. อาเภอ พร้อมแนบสาเนาบันทึกการประชุม รวมถึงโอนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ทั้งหมด เข้าบัญชี
“เงินทุน กข.คจ. อ้าเภอ” ภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่ได้แจ้งการส่งคืนเงินกับคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ.
อาเภอ และรับหลักฐานการส่งคืนเงินโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน จากคณะกรรมการอานวยการ กข.คจ. อาเภอ เพื่อ
เก็บไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง

10

การรายงานภาวะหนีสินและฐานะการเงินของครัวเรือน

1) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินของครัวเรือนเป้าหมายให้อาเภอ
ทราบ เพื่อรายงานจังหวัดปีละ 2 ครั้ง ภายในเดือนมีนาคมและกันยายนของทุกปี
2) จังหวัดตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของข้อมูลการรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน
โครงการ กข.คจ. และรายงานให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายในเดือนกันยายนของทุกปี

16

การดาเนินงานเรื่องร้องเรียน
โครงการ กข.คจ.

พัฒนาการอาเภอ


พัฒนากร
1.

2.

3.

เมื่ อ มี เ หตุ ก ารณ์ ห รื อ สถานการณ์ ปั ญ หาการ
ร้ อ งเรี ย นให้ ร ายงานพั ฒ นาการอ าเภอทราบ
เบื้องต้น โดยเร็วภายใน 1 วัน
เมื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นกับ
โครงการ กข.คจ. ให้พัฒนากรตรวจสอบข้อมูล
โครงการ กข.คจ. โดยตรวจสอบจานวนเงินทุน
โครงการ กข.คจ. จ านวนเงิ น ที่ ใ ห้ ค รั ว เรื อ น
เป้ า หมายยื ม จ านวนเงิ น ที่ ฝ ากธนาคาร และ
จานวนเงินที่มีปัญหา/เสียหาย
พัฒ นากรลงพื้น ที่ ติด ตาม ตรวจสอบ ปั ญหาที่
เกิ ด ขึ้ น และรายงานผลการด าเนิ น งานให้
พัฒนาการอาเภอทราบทันที



กรณี มี เ รื่ องร้ องเรี ยนโครงการแก้ ไ ขปั ญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ให้พัฒนาการอาเภอ
ร่ วมกั บพั ฒนากรตรวจสอบข้ อมู ลโครงการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) จาก
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ าน ครั วเรื อ น
เป้าหมาย และรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ
พัฒนาการอาเภอบันทึกเสนอนายอาเภอออก
ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบ
ข้ อ เท็ จ จริ ง เพื่ อ สอบสวนหาข้ อ เท็ จ จริ ง
เกี่ยวกับการบริหารจัดการของคณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่ บ้ า น หรื อ สอบข้ อ เท็ จ จริ งของ
ครั ว เรื อ นเป้ า หมาย รวมทั้ งการตรวจสอบ
เอกสารหลั ก ฐานทางการเงิ น ต่ า ง ๆ แล้ ว
รายงานผลการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ให้
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาทราบตามล าดั บ ชั้ น อย่ า ง
ต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะถึงที่สุด

พัฒนาการจังหวัด
1.
2.

3.

4.

กรณีมีเรื่องร้องเรียนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้พัฒนาการจังหวัด
รายงานข้อมูลเบื้องต้นให้กรมการพัฒนาชุมชน ทราบทันที
หากเรื่องร้องเรียนมีปัญหาความซับซ้อน หรือมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เข้าไปเกี่ยวข้อง
หรื อถู กกล่ าวหา ให้ พัฒนาการจั งหวัดบั นทึกเสนอผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด เพื่ อแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
ดังกล่าว
ถ้าปัญหาเรื่องร้องเรียนสามารถแก้ไขได้ ควรให้คาแนะนา/หาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา พร้อมวิธีการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น หรือหากปัญหาที่เกิดขึ้นมีมูลความผิดที่
ไม่อาจแก้ไขได้ให้ดาเนินคดีความตามกฎหมาย โดยให้พัฒนาการจังหวัดที่ได้รับมอบ
อานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับผู้กระทาความผิดตลอด
ถึงดาเนินการในชั้นศาล จนกว่าคดีถึงที่สุด
รายงานผลทางคดีความให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบอย่างต่อเนื่องจนกว่าเรื่องจะยุติ

17
กรณีครัวเรือนเป้าหมายไม่ส่งคืนเงินยืมตาม
ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญา
1. เจ้ า หน้ า ที่ พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอร่ ว มกั บ คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่ บ้ า น จั ด ประชุ ม
ครัวเรือนเป้าหมายที่ผิดนัดชาระคืนเงินยืม เพื่อสอบถาม/ปัญหาอุปสรรค และแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา
2. ให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ผิดนัดชาระคืนเงินยืมผ่อนผันระยะเวลาการส่งใช้คืนเงินยืมต่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และให้
พิจารณาเป็นรายกรณี
3. เมื่อคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ได้อนุมัติให้ผ่อนผันการชาระคืนเงินยืมแล้ว และภายหลังครบกาหนดระยะเวลาในการผ่อน
ผันส่งใช้คืนเงินยืม ครัวเรือนเป้าหมายยังผิดนัดการชาระคืนเงินยืมอีก ให้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ทวงถามไปยังครัวเรือน
เป้าหมายที่ไม่คืนเงินยืมให้นาเงินยืมมาคืนภายในระยะเวลา 30 วัน หากเพิกเฉยไม่ยอมชาระคืนเงินยืมให้คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน ทาหนังสือรายงานอาเภอ เพื่อให้ดาเนินคดีฟ้องเรียกเงินคืนจากครัวเรือนเป้าหมายที่ไม่คืนเงินยืม
4. ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดประสานอัยการจังหวัด เพื่อดาเนินการฟ้องคดี โดยทาหนังสือนาส่งลงนามโดยผู้ว่าราชการ
จังหวัดผู้รับมอบอานาจจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามคาสั่งที่ 337/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือพัฒนาการ
จังหวัดที่ได้รับมอบอานาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดถึงอัยการจังหวัด
5. เมื่ออัยการจังหวัดได้รับมอบหนังสือแล้ว สานักงานอัยการจะมีหนังสือแจ้งเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ต้องใช้ดาเนินคดีในชั้นศาล
6. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินคดีกรณีดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ และจัดทาบันทึก
รายงานผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบจนกว่า
เรื่องดังกล่าวจะยุติ

กรณีคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ไม่นาเงินฝากเข้าบัญชีโครงการ
กข.คจ. แต่เบียดบังเงินนัน้ เป็นของตนเอง หรือเป็นของผู้อื่นโดยทุจริต
1. เมื่อมีเหตุการณ์ร้องเรียน หรือทราบเหตุแห่งความผิดให้พัฒนาการอาเภอทาบันทึก
เสนอนายอาเภอ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
2. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่าคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน กระทาความผิดไม่นาเงินฝากเข้า
บัญชีโครงการ กข.คจ. แต่กลับเบียดบังเงินนั้นเป็นของตนเองหรือเป็นของผู้อื่นให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอาเภอเสนอ
เรื่องรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อนายอาเภอ เพื่อรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดถึงความเสียหายที่เกิด
ขึ้นกับเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคาสั่งที่ 337/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.
2563 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด ดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน
เพื่อให้ดาเนินคดีกับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านผู้กระทาความผิด โดยพัฒนาการจังหวัดไม่สามารถมอบอานาจให้
บุคคลใดดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ในกรณีดังกล่าวได้
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินคดีกรณีดังกล่าวเป็นระยะจนกว่าศาลจะมีคา
พิพากษา และจัดทาบันทึกรายงานผลความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) และ
การดาเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ พร้อมการดาเนินคดีในกรณีดังกล่าวให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบจนกว่าเรื่อง
ดังกล่าวจะยุติ
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กรณีคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
เป็นผู้กระทาความผิด ได้เสียชีวิตระหว่างคุมขัง
ในระหว่างรอการพิพากษา
1. คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ได้กระทาความผิด โดยการปลอมแปลงเอกสารลงลายมือชื่อของครัวเรือนเป้าหมายที่ยืม
เงินโครงการ กข.คจ. และนาเงินไปใช้ส่ วนตัว โดยถูกฟ้องร้องดาเนินการทางคดี และเสี ยชีวิตระหว่างคุมขังเพื่อ รอ
การพิพากษา ทาให้สิทธินาคดีอาญามาฟ้องผู้กระทาความผิดได้ระงับไปแล้วด้วยเหตุแห่งความตาย

2. ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้รับมอบอานาจจากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ตามคาสั่งที่ 337/2563 ลงวันที่ 13 มีนาคม
พ.ศ. 2563 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอ านาจให้พัฒนาการจังหวัด ต้องใช้สิทธิเรียกร้อง โดยดาเนินการประสาน
พนักงานอัยการจังหวัดเพื่อฟ้องคดีแพ่งเรียกค่าสินไหมทดแทนกับทายาทของผู้ตายที่เป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดก โดยบังคับ
เอาจากกองมรดกภายในกาหนดอายุความ ๑ ปี นับแต่ได้รู้ถึงความตายของผู้กระทาความผิด
3. ถ้าไม่ดาเนินการดังกล่าว คดีเป็นอันขาดอายุความไม่สามารถบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้

กรณีคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ผู้กระทาความผิด
ในคดียักยอกทรัพย์ไม่ชาระหนีต้ ามคาพิพากษา
1. ถ้าคดีถึงที่สุดแล้ว ผู้กระทาความผิดไม่ชาระหนี้ตามคาพิพากษา จะต้องขอให้พนักงาน
อัยการยื่นคาร้องต่อศาลที่มีคาพิพากษา เพื่อขอให้ศาลออกหมายบังคับคดี โดยให้เจ้าหน้าที่
พัฒนาชุมชนจังหวัดทาหนังสือถึงสานักงานอัยการ เพื่อขอให้พนักงานอัยการยื่นคาร้องต่อ
ศาลในการออกหมายบังคับคดี
2. เมื่อศาลได้มีการออกหมายบังคับคดีแล้ว และพนักงานอัยการได้ส่งหนังสือให้กับสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อดาเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสืบหาหลักทรัพย์ในการยึด อายัด ทรัพย์สินเพื่อนามาบังคับคดี โดยมีอายุความ 10 ปี
3. คณะกรรมการสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคาพิพากษา สืบหาทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดใน
ระยะเวลา 10 ปี อย่ างต่ อเนื่องทุ กระยะ แม้ จะไม่ ปรากฏว่ามี ทรั พย์ สิ นของผู้ กระท าความผิดตามค าพิพากษาจากการสื บหา
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในครั้งที่ผ่านมาก็ตาม เนื่องจากทรัพย์สินอาจเกิดขึ้นในภายหลังก็ได้
4. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดรายงานผลดาเนินการบังคับคดีและสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดตามคา
พิพากษา ให้กรมบัญชีกลางทราบทุกระยะ 3 เดือน ในรอบเดือนธันวาคม มีนาคม มิถุนายน และเดือนกันยายน ตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.2/ว 69 ลงวันที่ 21 เมษายน 2548 และสาเนาการรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบด้วย
5. การบังคับคดีผู้กระทาความผิดตามคาพิพากษา มีสิทธิบังคับคดีได้ภายใน 10 ปี นับแต่วันที่มีคาพิพากษาหรือคาสั่งศาล กรณีที่
จังหวัดได้ดาเนินการสืบหาหลั กทรั พย์หรือทรัพย์สินผู้กระทาความผิดตามคาพิพากษาแล้วพบหลักทรัพย์ หรือทรัพย์สินของ
ผู้กระทาความผิดตามคาพิพากษา ให้จังหวัดแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดตาม
คาพิพากษา เพื่อนามาชาระหนี้ตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลต่อไป
6. เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการบังคับคดีตามข้อ 5 หากยังไม่สามารถสืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินของผู้กระทาความผิดตามคา
พิพากษามาชาระหนี้ตามคาพิพากษาได้อย่างครบถ้วน ให้แจ้งเหตุผลพร้อมรวบรวมหลักฐานการดาเนินการส่งให้กรมการพัฒนา
ชุมชน เพื่อจะได้ขออนุมัติจาหน่ายหนี้กับกระทรวงการคลังต่อไป
หมายเหตุ เจ้าหนี้ตามคาพิพากษา (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด) ต้องเป็นผู้นายึด โดยเจ้าพนักงานบังคับคดี จะยึด อายัด หรือขายเฉพาะบรรดาทรัพย์สินที่เจ้าหนี้อ้างว่าเป็น
ของลูกหนี้ตามคาพิพากษา การยึดทรัพย์สินเป็นหน้าที่ของสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดต้องสืบให้ทราบว่าลูกหนี้ตามคาพิพากษามีทรัพย์สินอะไรบ้าง อยู่ที่ใด ผู้ใดครอบครองทรัพย์นั้น
ซึ่งหากทรัพย์สินนั้นเป็นของลูกหนี้ตามคาพิพากษาย่อมนายึดได้
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กรณีข้าราชการทุจริตเงินทุน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
1. เมื่อทราบเหตุแห่งความผิดกรณีข้าราชการทุจริตเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ให้จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
2. เมื่อคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วพบว่าข้าราชการทุจริตเงินทุนโครงการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความยากจน (กข.คจ.) ไปจริง ถือ ว่ าเป็ นการกระท าความผิ ด อย่ า ง
ร้ายแรงสร้างความเสียหายให้แก่ทางราชการ จึงต้องดาเนินคดีความตามกฎหมาย
และดาเนินการทางวินัย
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีข้าราชการทุจริต
เงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบโดยเร็ว
4. อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบอานาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามคาสั่งที่ 337/2563
ลงวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563 หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอานาจต่อให้พัฒนาการจังหวัด
ดาเนินการร้องทุกข์กล่ าวโทษต่อพนักงานสอบสวน เพื่อดาเนินคดีกับข้าราชการทุจริต
เงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
5. จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดกับข้าราชการทุจริต
เงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
6. เจ้ าหน้ าที่พั ฒนาชุม ชนจั งหวัดจั ดทาบัน ทึก รายงานเหตุการณ์การกระทาความผิดที่
เกิดขึ้ น และการดาเนิ นคดีความตามกฎหมาย/ทางวินัย ให้กรมการพัฒนาชุม ชนทราบ
พร้อมรายงานความก้าวหน้าในการดาเนินคดีเป็นระยะจนกว่าเรื่องจะยุติ
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การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

http://cddhealthyfund.com/

การประเมินศักยภาพ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล
ในระบบ CDDHealthyfund

ของงาน

เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น งานโครงการ กข.คจ. ให้ มี ก าร
บริหารจัดการเป็นไปตามระเบียบและแนวทางการดาเนินงานของ
กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
สามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง

ผู้จัดเก็บข้อมูล ได้แก่ พัฒนากร และทีมคู่หู คู่คิด (MFF)
ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน และครัวเรือนเป้าหมาย ด้วยการสอบถาม หรื อการจัดเวที
ประชาคม หรือการประชุมเชิงปฏิบัติการ และจากการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานการดาเนินงานที่เกี่ยวข้อง
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การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล

ขัน้ ตอน
กระบวนการ
การประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ตามหลักธรรมาภิบาล มีขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้
จัดกิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยทีมคู่หู คู่คิด
(Move for Fund Team : MFF) ลงพื้นที่ติดตามให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้ าน พร้ อมทั้ งประเมินผลการพั ฒนาหมู่ บ้ าน กข.คจ. ตามแบบประเมินศั กยภาพ
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อจัดระดับการพัฒนา
หลังจากทาการประเมินศักยภาพฯ แล้ว ให้ทีมงานพัฒนาชุมชนอาเภอร่วมกับ
ทีมคู่หู คู่คิด (MFF) สนับสนุนคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ทบทวนและ
วิเคราะห์ผลการประเมินศักยภาพฯ ของหมู่บ้าน กข.คจ. ในประเด็นที่ไม่ผ่าน
เกณฑ์ตัวชี้วัด และจัดทาแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ทีมคู่หู คู่คิด (MFF) ลงพื้นที่สนับสนุนคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ดาเนินการ
ตามแผนการพัฒนาตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อยกระดับกองทุนชุมชน
และจัดทาแบบสรุปผลการพัฒนาฯ ตามที่กรมฯ กาหนด
ทีมงานพัฒนาชุมชนอาเภอสรุปผลการประเมินศักยภาพ พร้อมจัดระดับ
การพัฒนา และบันทึกผลในระบบ www.cddhealthyfund.com
จังหวัดตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน www.cddhealthyfund.com
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
เคล็ดลับส้าหรับผู้เริ่มท้าแบบประเมินฯ : ควรอ่านคาอธิบายตัวชี้วัดท้ายแบบประเมินฯ เพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การ
ประเมินในแต่ละข้อ ก่อนทาการประเมินฯ
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เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
การด้าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงิน
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2553

 แนวทางการด้าเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.)(แนบท้ายหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ มท 0407.4/ว 159 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554)

 สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย (เล่มสีม่วง) บัญชีคุมเงินฝาก
ธนาคาร (เล่มสีเขียว) บัญชีคุมลูกหนี (เล่มสีเหลือง) และสมุดบันทึก
สถานะหมู่บ้านโครงการ กข.คจ. (เล่มสีน้าตาล)

 แบบจัดเก็บข้อมูลและแบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อบันทึกใน
โปรแกรม CDDHealthyfund

 คู่มือการบันทึกข้อมูลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ในโปรแกรม CDDHealthyfund ปี 2565
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ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
กรมการพัฒนาชุมชน ดาเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดตั้ง “สถาบันการจัดการเงินทุน
ชุมชน (ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน)” ตั้งแต่ปี 2551 โดยมีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่เข้มแข็งเป็นแกนหลักใน
การจัดตั้ง และขับเคลื่อนโดยคณะกรรมการศูนย์จัดการกองทุนชุมชนที่มาจากตัวแทนของกลุ่ม/องค์กรต่าง ๆ ใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกันทาหน้าที่เชื่อมโยงการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ เกิด
ประโยชน์สูงสุด เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่เกิดจากการเป็นหนี้กองทุนต่าง ๆ ทั้ง
กองทุนที่เกิดจากการรวมตัวของชาวบ้านเอง และกองทุนที่จัดตั้งโดยภาครัฐ ผ่านกระบวนการบริหารจัดการหนี้
เป้าหมายคือ “การลดหนี/ปลดหนี” ของครัวเรือน
โดยการสารวจและจัดทาฐานข้อมูลกองทุนชุมชน ฐานข้อมูลหนี้สินครัวเรือน ลูกหนี้ วิเคราะห์ข้อมูล
และจัดประเภทลูกหนี้ บริหารจัดการหนี้ ปรับโครงสร้างหนี้ และส่งเสริมวินัยทางการเงินให้กับคนในชุมชน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครัวเรือนน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิต ส่งเสริมการ
ออม และวางแผนชีวิต นาไปสู่ชีวิต ที่มีคุณภาพต่อไป ปัจจุบัน กรมการพัฒนาชุมชนมีศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
ที่อยู่ใน ความรับผิดชอบ จานวน 1,245 แห่ง (ในพื้นที่ 76 จังหวัด 878 อาเภอ)
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน
ช่วยท่ำนได้

การบริหารจัดการ

สมาชิก

คณะกรรมการ
มาจากตัวแทนกลุ่ม/กองทุน
ที่เป็นสมาชิกศูนย์จัดการ
กองทุนชุมชน
 ผู้นาชุมชน/ผู้ทรงคุณวุฒิ


สมาชิกเป็นรายกลุ่ม
 กลุ่ม/กองทุนที่เป็นสมาชิก
ของศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชนยังคงดาเนินกิจกรรม
ของกลุ่ม/กองทุนตามเดิม


กิจกรรม
แก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน
โดยใช้กระบวนการบริหาร
จัดการหนี้ไปสู่เป้าหมาย
ลดหนี้ /ปลดหนี้
 บูรณาการการบริหาร
จัดการกองทุนชุมชน
 จัดสวัสดิการ


ระเบียบข้อบังคับ
ครอบคลุม/เอื้อต่อการ
ดาเนินงานของกลุ่ม/
กองทุนที่เป็นสมาชิกฯ
 ไม่ขัดระเบียบ/กฎหมาย
 ผ่านความเห็นชอบ


24
พัฒนากร

คณะกรรมการ
ศูนย์จัดการฯ

ชาวบ้าน

ขันตอนกระบวนการ : การบริหารจัดการหนี้สินครัวเรือนภายใต้ภารกิจศูนย์จัดการกองทุนชุมชนเป็นเรื่องที่
จาเป็นต้องอาศัยการสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีพัฒนากร/พัฒนาการอาเภอ (จนท.พช)
เป็นกลไกสาคัญในฐานะพี่เลี้ ยง ผู้ให้คาปรึกษาแก่คณะกรรมการศูนย์จัดการฯ เพื่อให้การดาเนินงานศูนย์
จัดการกองทุนชุมชนสามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน คือ คนในชุมชน
สามารถบริหารจัดการเงินทุน วางแผนทางการเงิน และลดหนี ปลดหนี

พัฒนากร

บทบาท
หน้าที่

พัฒนาการอาเภอ

ใส่ ใ จ : ก่ อ นที่ จ ะถ่ า ยทอดแนวคิ ด แก่
คณะกรรมการศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
พัฒนากร/พัฒนาการอาเภอต้องศึกษาข้อมูล
แนวทางการด าเนิ น งานตามแนวทางกรมฯ
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย รวมถึงกระบวนการ
บริหารจัดการหนี้ ให้ชัดเจน

ก้ า กั บ ดู แ ล : ใ ห้ ค า แ น ะ น า แ ล ะ
สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของพั ฒ นากร ให้
สามารถดาเนินการตามภารกิจที่อยู่ในความ
รั บ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล

สร้ างความเข้ าใจ : พั ฒ น า ก ร /
พัฒนาการอาเภอดาเนินการเผยแพร่แนวคิด
แนวทาง การดาเนินงานศูนย์จัดการกองทุน
ชุมชน เติมเต็มองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้แก่ผู้นา/
กลุ่ม/องค์กร/กองทุนการเงินภายในหมู่บ้าน
ภาคีการพัฒนาให้มีความเข้าใจในแนวทาง
เดียวกัน อันจะทาให้การดาเนินงานขั้นตอน
ต่อไป เกิดความไว้วางใจและความร่วมมือที่ดี
ของคนในชุมชน

ส่ ง เสริ ม การท้า งานเป็ น ที ม ในการ
ลงพื ้ น ที ่ เพื ่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งาน
ศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน ทาความเข้ า ใจ
กั บ ชุ ม ชน น าประสบการณ์ จ ากพื ้ น ที ่ อื ่ น
มาแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ร่ ว มกั น

เอาใจใส่ : ลงพื้นที่ติดตาม สนับสนุน
การด าเนิ น งานศู น ย์ จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน
(กระบวนการบริ ห ารจั ด การหนี้ ) อย่ า ง
สม่ าเสมอ เพื่ อ รับ ทราบถึงปั ญหา/อุป สรรค
และให้ ค าแนะน า รวมถึ งเป็ น พี่ เลี้ ย งในการ
แก้ ไ ขปั ญ หาร่ ว มกั น กั บ คณะกรรมการศู น ย์
จัดการกองทุนชุมชน

ประสาน/แสวงหาความร่ ว มมื อ
กับหน่วยงานภาคี สร้างเครือข่ายการพัฒนา
ในการส่งเสริม สนับสนุนการดาเนินงานศูนย์
จั ด การกองทุ น ชุ ม ชน และแก้ ปั ญ หาหนี้ สิ น
ครัวเรือน
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ที่มาความสาคัญ
เมื่อปี พ.ศ. 2547 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้
พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อน้าไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน โดยจัดสรรเป็น “เงินขวัญถุงพระราชทาน” ส้าหรับจัดตังกองทุนแม่ของ
แผ่ น ดิ น เริ่ ม ต้ น กองทุ น ละ 8,000 บาท และพระราชทานเงิ น กองทุ น แม่ ฯ ครั งแรกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จ้านวน 672 กองทุน เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2554 กรมการพัฒนาชุมชนได้รับ
มอบหมาย จากกระทรวงมหาดไทยให้รับผิดชอบการด้าเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โดยมีเป้าหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืนด้วยพลังสามัคคีของ
ชาวบ้านให้พึ่งพาตนเองบนพืนฐานของทุนทางสังคมที่มีอยู่และต่อยอดไปสู่การแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนด้วย
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วั

ตถุประสงค์
เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้กว้างขวางขึ้น
เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้าน/ชุมชนด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่ม
และความตื่นตัวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด
เพื่อให้หมู่บ้าน ชุมชนใช้กระบวนการดังกล่าวให้บรรลุถึงความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง

เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนทาดี และเสียสละเพื่อ
หมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างยั่งยืน และพัฒนา
เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนทั้งภายในและ
ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเองและพึ่งพาซึ่งกัน
และกันอย่างยั่งยืน เป็นผลทาให้ปัญหาพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชนลดลง
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พัฒนากร กับการส่งเสริมและพัฒนา
หมู่บ้าน

กระบวนการที่ 1

พั ฒ น า ห มู่ บ้ า น ต้ น ก ล้ า ก อ ง ทุ น แ ม่ ข อ ง แ ผ่ น ดิ น
โดยวิธีต่อไปนี้

1. คัดเลือกพืนที่เป้าหมายจากหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเป็นอันดับแรก
หรื อหมู่ บ้านที่ มี ความพร้อมเป็ นอั นดั บถัดไปและต้องมีคุ ณสมบัติ ตามเกณฑ์
ประเมินต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินของส้านักงาน ป.ป.ส. 12 ข้อ ดังนี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ผู้นาเข้มแข็ง
สมาชิกให้ความร่วมมือ
ประชุมหารือเรื่องยาเสพติดสม่าเสมอ
มีกิจกรรมในหมู่บ้านโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
มีมาตรการทางสังคม ประกาศใช้อย่างจริงจัง
มีกลไกเฝ้าระวัง มอบหมายภารกิจชัดเจน บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
มีการค้นหาปัญหายาเสพติดโดยชุมชนอยู่เสมอ
มีกิจกรรมป้องกัน/แก้ไขยาเสพติดที่สอดคล้องกับพื้นที่
มีประชามติ เห็นชอบต่อการเข้าร่วมฯ
มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดรองรับ
มีการบูรณาการอย่างเข้มแข็งของกลุ่ม/องค์กร
มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
บันทึกข้อมูลใน (http://www.kongtunmae-oncb.go.th)

2. เตรี ยมความพร้ อมหมู่ บ้ านต้ นกล้ ากองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น เพื่ อรองรั บการ
พระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินตามกระบวนการ 10 ขันตอน ดังนี
รับรองครัวเรือนปลอดภัย
ท้าความเข้าใจแก่ทุกครัวเรือน

ท้ากิจกรรมป้องกัน
อย่างต่อเนื่อง
ประชาคมคัดแยก
ด้วยสันติวิธี

10
รักษาชุมชนเข้มแข็ง

จัดตังคณะกรรมการฯ

รับสมัครครัวเรือนสมาชิก

จัดตังกองทุนแม่ฯ
จัดตังกฎชุมชนเข้มแข็ง

ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด

พัฒนากร กับการส่งเสริมและพัฒนา

27

หมู่บ้าน

กระบวนการที่ 2 ก า ร ต ร ว จ สุ ข ภ า พ ก อ ง ทุ น แ ม่ ข อ ง แ ผ่ น ดิ น
โดยชุดปฏิบัติการฯ ดาเนินการดังนี้

1. คัดเลือกกลุ่มบุคคลในการให้ข้อมูล ให้ครอบคลุมผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้มีบทบาท
รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก
2. พัฒนากรร่วมกับชุดปฏิบัติการฯ ชีแจงความเป็นมา แนวคิดของการด้าเนินงาน
และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพฯ
3. ด้าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นค้าถาม ตาม
แบบตรวจสุขภาพฯ และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง
4. พัฒนากรร่วมกับชุดปฏิบัติการฯ ตรวจสอบความรู้ตามประเด็น ค้าถามจากผู้ให้
ข้อมูล
5. พัฒนากรรวบรวมแบบตรวจสุ ขภาพฯ และบั นทึ กผล ในโปรแกรมผ่านเว็ บไซต์
กรมการพัฒนาชุมชน

กระบวนการที่ 3 ก ารติ ด ตามป ระเมิ น ผ ล
พัฒนากรดาเนินการ ดังนี้

1. ร่วมกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน สรุปผลการตรวจสุขภาพฯ และน้าไป
พัฒนาตัวชีวัดที่ตกเกณฑ์
2. ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สรุปผลการขับเคลื่อนหมู่บ้าน
ตามเกณฑ์ที่ก้าหนด
3. ให้ค้าแนะน้ า ค้าปรึกษาแก่คณะกรรมการหมู่บ้ านกองทุนแม่ของแผ่นดิ นอย่าง
สม่้าเสมอ
4. ร่วมจัดกิจกรรมของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทุกครัง
5. รายงานผลการจัดกิจกรรมให้จังหวัดทราบ

สามารถ Download คู่มือการด้าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ได้ที่ www.fund.cdd.go.th
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โครงการสนองพระราชดาริโครงการอนุรกั ษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน (อพ.สธ. – พช.)
ความเป็นมา

กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ให้เข้าร่วมสนองพระราชดาริ ในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) มาตั้งแต่ปี 2560
เป็น การดาเนินงานตามแผนแม่บ ท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่ห ก (1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2564) โดยเมื่อ เดือ น
เมษายน 2560 นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ได้มาชี้แจงกรมการพัฒนาชุมชน เกี่ยวกับการดาเนินงานโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ซึ่งสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
จากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และมีความศรัทธา
ในพระราชดาริที่ทรงทาเพื่อผลประโยชน์แก่มหาชนชาวไทย
โดยดาเนินงานภายใต้กรอบการดาเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม ได้แก่ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร กรอบการ
ใช้ประโยชน์ และกรอบการสร้างจิตสานึก ใน 8 กิจกรรม 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ตามแนวทางการดาเนินงาน อพ.สธ. ซึ่งการดาเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) สอดรับกับภารกิจหลัก
สาคัญของกรมการพัฒนาชุมชน ด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพึ่งตนเอง
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีการขยายตัว

29
วัตถุประสงค์การด้าเนินงาน อพ.สธ. – พช.
1. เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้ประชาชนได้เข้าใจและเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
ทรัพยากร
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมคิด ร่วมดาเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากร
3. เพื่อ จัด ทาฐานข้อ มูล ทรั พยากรพื้น ที่ส นองพระราชดาริก รมการพั ฒ นาชุม ชน และสนับ สนุ นการจัด ท า
ฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

กรอบแนวคิดการด้าเนินงาน อพ.สธ. – พช.
สร้างความตระหนักถึงความสาคัญของพันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากร โดยส่งเสริม
ให้ประชาชนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากร ตลอดจนมีการจัดระบบข้อมูลเพื่อ
ขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมภายใต้การดาเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมายการดาเนินงาน อพ.สธ. – พช.
ประชาชนมีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
พื้นที่เป้าหมายการดาเนินงาน อพ.สธ. – พช.
พืนที่เป้าหมายหลัก คือ พื้นที่เป้าหมายการสนองพระราชดาริฯ ในความครอบครองดูแลของกรมการพัฒนาชุมชน
จานวน 16 แห่ง ประกอบด้วย
1) ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน จานวน 11 แห่ง ได้แก่
1.1 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี อาเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
1.2 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก อาเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก
1.3 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา อาเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
1.4 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
1.5 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
1.6 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
1.7 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
1.8 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนลาปาง อาเภอเมืองลาปาง จังหวัดลาปาง
1.9 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนสระบุรี อาเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
1.10 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี อาเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
1.11 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานี อาเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
2) ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) จานวน 3 แห่ง ได้แก่
2.1 ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ตาบลขัวมุง อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
2.2 ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ตาบลละงู อาเภอละงู จังหวัดสตูล
2.3 ศูนย์เรียนรู้ทุนชุมชน (ศูนย์สารภี) ตาบลท่าช้าง อาเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี
3) วิทยาลัยการพัฒนาชุมชน อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
4) ส่วนงานพัฒนาชุมชนในศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
พืนที่เป้าหมายรอง คือ หมู่บ้านรอบพื้นที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรมการพัฒนาชุมชน (อพ.สธ. – พช.) รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร
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ขันตอนกระบวนการ
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อพ.สธ. – พช. ศึกษา หาความรู้ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้เกิดการ
เรียนรู้และเห็นความสาคัญของพันธุกรรมพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่น และทรัพยากร
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อพ.สธ. – พช. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
ทีก่ รมการพัฒนาชุมชนจัดขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนการดาเนินงาน อพ.สธ. – พช. อย่างต่อเนื่อง
3. พื้นที่เป้าหมาย ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดภายใต้แผน
แม่บท อพ.สธ. และรายงานผลให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ
4. พื้นที่เป้าหมาย ดาเนินการสารวจและจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่เป็นประจาทุกปี พร้อมทั้งปรับปรุง
ฐานข้อมูลทรัพยากรในพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน

5. พื้ น ที่ เ ป้ าหมาย ด าเนิน การจั ด ตั้ งกองทุ น เมล็ ด พัน ธุ์ พืช โครงการอนุ รั ก ษ์ พันธุ ก รรมพื ช อั นเนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยดาเนินการ ดังนี้
5.1 แต่ ง ตั้ ง คณะท างานกองทุ น เมล็ ด พั น ธุ์ พื ช ตามโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น
เนื่องมาจากพระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)
5.2 คณะทางานฯ ตามข้อ 5.1 ดาเนินการกาหนดกรอบแนวทางการเพื่อขับเคลื่อนกองทุน
เมล็ดพันธุ์พืช
5.3 คณะท างานฯ ร่ ว มกั บ ประชาชนในพื้ น ที่ ด าเนิ น การรวบรวม /จั ด หา/ขอรั บ
การสนับสนุนเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้า พืชพื้นถิ่น /พันธุ์ไม้ใกล้สูญพันธ์/สมุนไพรพื้นถิ่น/พันธุ์ไม้ให้สี และพันธุ์ไม้อื่น ๆ
ตามบริบทของพื้นที่เป็นทุนตั้งต้น
5.4 คณะทางานฯ กาหนดพื้นที่จัดเก็บเมล็ดพันธุ์และพื้นที่เพาะปลูกต้นกล้า โดยจัดทาป้าย
กองทุนและแผนที่เพาะปลูกให้ชัดเจน
5.5 คณะทางานฯ จัดทาบัญชีกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช โดยระบุชนิด จานวน อายุ และมูลค่า/ประโยชน์
5.6 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน อพ.สธ. – พช. ลงพื้นที่หมู่บ้านรอบศูนย์ฯ เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจ และประโยชน์ของการดาเนินงานกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) พร้อมรับสมัครสมาชิกกองทุน
5.7 จัดทาทะเบียนสมาชิกและแผนการขับเคลื่อนกองทุนเมล็ดพันธุ์พืช
5.8 สรุปรายงานผลการดาเนินงานส่งกรมการพัฒนาชุมชน
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โครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด” เพื่อพัฒนาชุมชน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแนวคิดและทฤษฎี
หลากหลาย ครอบคลุมและเกี่ยวพันกับกระบวนการพัฒนาหลายสาขา ก่อคุณูปการอันยิ่งใหญ่ แก่การสงเคราะห์ช่วยเหลือ และ
ยกระดั บคุ ณภาพชีวิ ตของพสกนิก รเป็น อเนกอนัน ต์ม าโดยตลอดระยะเวลาที่ ทรงครองสิริ ราชสมบั ติ อี กทั้ งพระองค์ยั งได้
พระราชทานพระราชดาริให้จัดตั้ง “ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ” ขึ้นตามภูมิภาคต่าง ๆ จานวน ๖ ศูนย์
ได้แก่
1) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดาริจังหวัดจันทบุรี
2) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเชียงใหม่
4) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดนราธิวาส
5) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดเพชรบุรี
6) ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จังหวัดสกลนคร
เพื่อเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จโดยมีการศึกษา ทดลอง และสาธิตด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง ตลอดจน
การพัฒนาทางด้านสังคม และงานศิลปาชีพ เพื่อให้ผู้สนใจได้ศึกษา ดูงาน ซึ่งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ได้มีการนาความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปส่งเสริมให้แก่ประชาชนในพื้นที่รอบศูนย์เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเป็น การ
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
แก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพล
ราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน
รักษา ต่อยอด แนวพระราชดาริฯ กรมการพัฒนาชุมชน จึงได้จัดทาโครงการ ๙ ; ๑๐ ปฏิบัติบูชา “สืบสาน รักษา ต่อยอด”
เพื่อพัฒนาชุมชน ขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
ในการน้อมนาแนวพระราชดาริฯ ไปใช้ และเป็นตัวอย่างในการขยายผลสาเร็จไปยังหมู่บ้านอื่น ๆ ต่อไป
โดยในปี 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ขณะดารงตาแหน่งอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ได้ ริ เ ริ่ ม ให้ ด าเนิ น การประกวดหมู่ บ้ า นรอบศู น ย์ ศึ ก ษาการพั ฒ นาอั น เนื่ อ งมาจากพระราชด าริ เพื่ อ พั ฒ นาชุ ม ชนในพื้ น ที่
6 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี เพชรบุรี เชียงใหม่ สกลนคร และนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 145 หมู่บ้าน ซึ่งมีหน่วยงานภาคี
เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน จานวน 19 หน่วยงาน ประกอบด้วย 1) สานักงาน กปร. 2) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
3) กรมพัฒนาที่ดิน 4) กรมชลประทาน 5) กรมประมง 6) กรมวิ ชาการเกษตร 7) กรมส่งเสริมการเกษตร 8) กรมการข้า ว
9) กรมส่ งเสริ ม สหกรณ์ 10) กรมปศุ สั ต ว์ 11) กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พืช 12) กรมป่ า ไม้ 13) กรมอนามั ย
14) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 15) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 16) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
17) ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 18) มูลนิธิกสิ กรรมธรรมชาติ 19) มูลนิธิรักษ์ดิ นรักษ์น้า (Earth Safe
Foundation) และกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมเป็นคณะทางานจัดทาเกณฑ์ประเมินผลและจัดระดับหมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการ
พัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ โดยแบ่งเป็นการประเมิน 2 ส่วน ส่วนที่ 1 การน้อมนาแนวพระราชดาริไปประยุกต์ใช้ 4 เรื่อง
1) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 2)หลักการทรงงาน 3) องค์ความรู้ตามแนวพระราชดาริ และ 4) องค์ความรู้จากศูนย์ศึกษา
การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ ส่วนที่ 2 เป็นการประเมินการสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดาริ
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วัตถุประสงค์
1. เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรง
มีพระมหากรุณาธิคุณแก่ปวงชนชาวไทย และสนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการสืบ
สาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดาริฯ
2. เพื่อปฏิบั ติบูชา สืบสาน รักษา และต่อยอด แนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร สู่การปฏิบัติของประชาชน โดยการส่งเสริมสนับสนุนของกรมการพัฒนา
ชุมชน ร่วมกับ 7 ภาคีเครือข่าย ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม และภาคสื่อมวลชน

3. เพื่อส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติหมู่บ้านที่ได้นาแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปประยุกต์ใช้

ขันตอนกระบวนการ
1. ก้าหนดเกณฑ์การประเมินและจัดระดับหมู่บ้าน กรมการพัฒนาชุมชน จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่วนกลาง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ สานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ
(สานักงาน กปร.) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และภาคีเครือข่าย และจัดประชุมคณะทางานฯ เพื่อจัดเกณฑ์การประเมินและจัดระดับหมู่บ้าน

2. สร้างกลไกการประเมินผล จังหวัดที่เป็นที่ตั้งของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดาริ จานวน
6 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา เชียงใหม่ นราธิวาส เพชรบุรี และสกลนคร แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด และ
คณะทางานระดับอาเภอ
3. ประเมิ น ผลการด้ า เนิ น งานหมู่ บ้ า น คณะท างานระดั บ อ าเภอ น าเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลฯ ไปใช้ ใ น
การประเมิ น ผลหมู่ บ้ า น โดยคณะท างานระดั บ อ าเภอด าเนิ น การประเมิ น ผลหมู่ บ้ า นและคั ด เลื อ กหมู่ บ้ า นที่ ผ่ า น
การประเมิน จังหวัด ละ 9 หมู่บ้าน ได้แก่ คือ ด้านเศรษฐกิจ จานวน 3 หมู่บ้าน ด้านสังคม จานวน 3 หมู่บ้าน และ
ด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 3 หมู่บ้าน และคณะทางานระดับอาเภอนาผลการประเมินมาจัดระดับหมู่บ้าน
4. คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ จากจังหวัดละ 9 หมู่บ้าน
ให้ เ หลื อ จ านวนจั ง หวั ด ละ 3 หมู่ บ้ า น ได้ แ ก่ ด้ า นสั ง คม จ านวน 1 หมู่ บ้ า น ด้ า นเศรษฐกิ จ จ านวน 1 หมู่ บ้ า น
และด้านสิ่งแวดล้อม จานวน 1 หมู่บ้าน
5. ถอดบทเรียนหมู่บ้านต้นแบบ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด/อาเภอ ดาเนินการถอดบทเรียนความสาเร็จ
ของหมู่บ้านต้นแบบ และสนับสนุนการจัดทาโครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวพระราชดาริ ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณ
ดาเนินการ จากกรมการพัฒนาชุมชน
6. เผยแพร่ แ ละยกย่ อ งเชิ ด ชู เ กี ย รติ ห มู่ บ้า นต้ น แบบ กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนมอบรางวั ล หมู่ บ้ า นต้ น แบบ
การประยุกต์ใช้แนวพระราชดาริฯ โดยมอบโล่รางวัลแก่หมู่บ้านต้นแบบ 3 ด้าน ในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ 6 แห่ง
รวม 18 หมู่บ้าน และเงินรางวัลหมู่บ้านชนะเลิศ หมู่บ้านละ 100,000 บาท และรองชนะเลิศ หมู่บ้านละ 50,000 บาท

5

โครงการเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อน
กองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล
และการเข้าถึงแหล่งทุน

หลักสูตร

รับชมย้อนหลังผ่าน

1 การขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากด้วยกองทุนชุมชน
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (18 พ.ย. 64)
กลุ่มเป้าหมาย : พจ. , ผอ.กง., พอ.

2 การเพิ่มศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนตามหลักธรรมาภิบาล (22 -23 พ.ย. 64)
กลุ่มเป้าหมาย : พัฒนากร, ทีมคู่หู่คู่คิด (คณะกรรมการกองทุนชุมชน)

3

การเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) (25 พ.ย. 64)
กลุ่มเป้าหมาย : จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัด, คกก โครงการ กข.คจ.
(ภาคเช้า)

4

(ภาคบ่าย)

การเสริมสร้างศักยภาพคณะกรรมการศูนย์สาธิตการตลาด (2 ธ.ค. 64)
กลุ่มเป้าหมาย : จนท.พัฒนาชุมชนจังหวัด, พัฒนากร, คกก.ศูนย์สาธิตการตลาด
(ภาคเช้า)

5

23 พ.ย.
ภาคเช้า-บ่าย

22 พ.ย.
ภาคบ่าย

22 พ.ย.
ภาคเช้า

(ภาคบ่าย)

การเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนด้านการจัดท้าบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
(29 พ.ย.64) กลุ่มเป้าหมาย : พัฒนากร
(ภาคเช้า)

(ภาคบ่าย)

33
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คู่มือ
การดาเนินงานกองทุนชุมชน
Download

Cookbook คู่มือการด้าเนินการกองทุนชุมชน

Download

ถอดรหัส Model การบริหารจัดการหนี ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนต้นแบบ 2564

Download

คู่มือเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริการโครงการ บริหารหนี และบริหารสัญญา

Download

คู่มือการด้าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

Download

คู่มือกิจกรรมยกระดับการด้าเนินงานศูนย์สาธิตการตลาดต้นแบบ

35

กลุ่ม

Line ประสานงาน
02

01

จนท. งานทุน
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนทุน

ประสำนงำนรวมของสำนักฯ
ช่องทำงสือ่ สำร แจ้งข้อสัง่
กำร ประชำสัมพันธ์
ถำม-ตอบ รำยงำน

03

กองทุนแม่ของแผ่นดิน
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประสำนงำน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

05

ศูนย์จัดการกองทุนชุมชน
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน ศจก.

ประสำนงำน
ศูนย์จัดกำรกองทุนชุมชน

จนท.กองทุน
ธรรมาภิบาล65
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำนกลุม่
ออมทรัพย์เพือ่ กำรผลิต

ประสำนงำน
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต
และกองทุนธรรมำภิบำล

04

กข.คจ. รายงาน ปี 65
เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบงำน กข.คจ.

รำยงำนผลกำรดำเนินงำน
กข.คจ. ในปี 2565

คณะทางาน
ที่ปรึกษา
นายสมคิด จันทมฤก
นายสุรศักดิ์ อักษรกุล
นางทัศนีย์ ชัยคุณแสง
นางสาวขวัญดาว ลือเปี่ยม
นางเตือนใจ อุ่นจันทร์
นางสาววนิชดา สร้อยมณี
นางสาวจิรารัตน์ ถึงสุข

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานแผนและยุทธศาสตร์
ผู้อานวยการกลุ่มงานเสริมสร้างธรรมาภิบาลทุนชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาองค์กรการเงินชุมชน
และ ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาทุนชุมชน
ผู้อานวยการกลุ่มงานพัฒนาทุนชุมชนตามแนวพระราชดาริ

คณะผู้จัดทา
นางสาวมยุรี เย็นประเสริฐ
นายชาลี
ชูชี
นางสาวพัชรี ศรีสุวรรณ์
นางสาวสุธาสินี พุ่มกุมาร
นางสาวธัญญ์นภัส รวิหิรัณยกรณ์
นางสาวกนกพรรณ กลีบขจร
นางสาวกาญจนา สิมพันธ์
นางสาวเปรมวดี มีสวัสดิ์
นางสาวกวีธิดา ใจศิริ
นายกฤษฎา ก๋าใจ
นางสาวกรรม์ภิรมย์ สุริยะศรี
นางสาวธนัตถ์ธิดากร เทพภูธร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ผู้ออกแบบ/รวบรวม/เรียบเรียง
นางสาวมุกขะรินทร์ พุทโธสาวะโก

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

พิสูจน์อักษร
นายทินกฤต เทียมปฐม

เดือน ปี ที่ผลิต
มิถุนายน 2565

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน
กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย

สำนักพัฒนำทุนและองค์กรกำรเงินชุมชน กรมกำรพัฒนำชุมชน กระทรวงมหำดไทย
ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ อำคำรรัฐประศำสนภักดี (อำคำร B) ชั้น 3 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210
อีเมล : fundcdd2021@gmail.com
โทรศัพท์ 0 - 2141-6315 , 0-2141-6374 โทรสำร 0 - 2143-8908 0-2143-8909

