แบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล
********************************************************
คำชี้แจง
ข้อ ๑ แบบประเมินศักยภาพฯ ชุดนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลการดาเนินงานหมู่บ้านเป้าหมายโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) โดยจัดเก็บเป็นรายหมู่บ้าน เพื่อประเมินผลการดาเนินงานและจัดระดับการพัฒนา
หมู่บ้าน กข.คจ. รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุนให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลให้เกิดประสิทธิภาพ ใช้เป็น
เครื่องมือในการป้องกัน แก้ไขปัญหา กากับดูแลโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้มีความมั่นคง
และเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ข้อ ๒ ให้พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลเป็นผู้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้านเป้าหมายโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ทุกหมู่บ้าน และรวบรวมจัดส่งให้จังหวัดตามระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ ๓ แบบประเมนศักยภาพฯ จานวน ๑ ชุด สาหรับหมู่บ้านเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) จานวน ๑ หมู่บ้าน ประกอบด้วย ๓ ส่วน
๓.๑ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
๓.๒ ส่วนที่ ๒ เกณฑ์การประเมินศักยภาพฯ และคาอธิบายแบบประเมินศักยภาพฯ
ข้ อ ๔ การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล ตามข้ อ ๒ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบใช้ แ บบประเมิ น ศั ก ยภาพฯ สอบถามข้ อ มู ล จาก
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พร้อมกับตรวจสอบหลักฐาน/เอกสารต่าง ๆ ประกอบด้วย ๑) สมุดทะเบียน
ครั ว เรื อนเป้ าหมาย (เล่ มสี ม่ว ง) ๒) บั ญชี คุมเงินฝากธนาคาร (เล่ มสี เขียว) ๓) บัญชีคุมลู กหนี้ (เล่ มสี เหลื อง)
๔) เอกสารประกอบโครงการฯ ได้แก่ แบบเสนอโครงการ แบบขอยืมเงินทุน แบบสัญญายืมเงินทุน แบบรับเงินยืม
และแบบรับคืนเงินยืม
ข้อ ๕ เกณฑ์การประเมินศักยภาพฯ เพื่อประเมินผลการดาเนินงาน และจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน
กข.คจ.
๕.๑ เกณฑ์การประเมินศักยภาพฯ
ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่อง
ของตัวชี้วัด จานวน ๑๘ ตัวชี้วัด โดยพิจารณาและประเมิน
ตามความเป็นจริงเป็นรายข้อ ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้
ระดับการประเมินแบ่งออกเป็น ๒ ระดับ ได้แก่
- ผ่าน
- ไม่ผ่าน
๕.๒ เกณฑ์การจัดระดับตัวชี้วัด
๕.๒.๑ แบบประเมินศักยภาพฯ จะมีตัวชี้วัด จานวน ๑๘ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดหลัก จานวน ๑๐
ข้อ (ข้อที่มี
) คือ ตัวชี้วัดที่ ๒,๓,๖,๗,๘,๙,๑๑,1๒,๑๓ และ 1๔
๕.๒.๒ การจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้าน กข.คจ.
- ระดับที่ ๑ ปรับปรุง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ไม่ถึง ๑๐ ตัวชี้วัด หรือมากกว่า ๑๐ ตัวชี้วัด
แต่ตัวชี้วัดหลักไม่ถึง ๗ ตัวชี้วัด
- ระดับที่ ๒ ปานกลาง หมายถึง ผ่านเกณฑ์ ๑๐ – ๑๓ ตัวชี้วัด และต้องผ่านตัวชี้วัดหลัก
อย่างน้อย ๗ ตัวชี้วัด
- ระดั บ ที่ ๓ ดี หมายถึ ง ผ่ านเกณฑ์ ๑๔ – ๑๘ ตั วชี้ วั ด และต้ องผ่ านตั วชี้ วั ดหลั ก
อย่างน้อย ๙ ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลัก หมายถึง ข้อที่มี
จานวน ๑๐ ข้อ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๒,๓,๖,๗,๘,๙,
๑๑,1๒,๑๓ และ 1๔

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป
คำชี้แจง ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลของหมู่บ้าน
ชื่อบ้าน...................................................หมู่ที่...................ตาบล..........................................
อาเภอ..........................................................จังหวัด.....................................................
๑. ครัวเรือนในหมู่บ้านมีจานวนทั้งหมด.............................ครัวเรือน เป็นจานวน.......................คน
(จานวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้านตามข้อมูล จปฐ. ณ ปีปัจจุบัน)
๒. ครัวเรือนเป้าหมายมีจานวนทั้งหมด.........................ครัวเรือน เป็นจานวน.....................คน
(ครั ว เรื อนเป้าหมายที่มีรายได้เ ฉลี่ ยต่อคนต่อปีต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. เป็นล าดับแรก ถ้าไม่มีแล้ ว ให้ เป็น
ผู้มีรายได้น้อยตามมติที่ประชุมของหมู่บ้านในลาดับถัดไป)
๓. ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับเงินยืมแล้วมีจานวน................................ครัวเรือน
(จานวนครัวเรือนเป้าหมายตามข้อ ๒ ที่ได้รับเงินยืมตามโครงการ กข.คจ. แล้วทั้งสิ้น)

ส่วนที่ ๒ เกณฑ์กำรประเมินศักยภำพฯ และคำอธิบำยแบบประเมินศักยภำพฯ
คำชี้แจง ให้ทาเครื่องหมาย √ ในช่อง
เป็นจริงเป็นรายข้อ

ของตัวชี้วัด จานวน ๑๘ ตัวชี้วัด โดยพิจารณาและประเมินตามความ

ลำดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
๑) ประสิทธิภาพ (Efficiency)
ปัจจุบันหมู่บ้าน กข.คจ. มีเงินทุนโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ครบ ๒๘๐,๐๐๐ บาท
๑.๑) จานวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ทั้งหมด (ก)
จานวน....................................บาท
๑.๒) จานวนเงินที่ครัวเรือนเป้าหมายได้รับเงินยืม (ข)
จานวน.....................................บาท
๑.๓) จานวนเงินทุนที่ฝากธนาคาร (ค)
จานวน.....................................บาท
๑.๔) จานวนเงินทุนที่มีปัญหา (ง)
จานวน....................................บาท
๑.๕) จานวนเงินทุนที่เสียหาย (จ)
จานวน....................................บาท
หมายเหตุ จานวนเงินทุนโครงการ กข.คจ. ทั้งหมด ใน
(ก) = (ข)+(ค)+(ง)+(จ)
๒)

ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินมีวินัยในการชาระคืนเงินยืมตามสัญญาไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
2.1) จานวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมดที่ยืมเงินในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
(ก) จานวน.............คน
2.2) จานวนครัวเรือนเป้าหมายที่นาเงินมาชาระคืนตามกาหนดในสัญญา
(ข) จานวน.....................คน
2.3) คิดเป็นร้อยละ............................ (ค)
หมายเหตุ ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินมีวินัย
ในการชาระคืนเงินยืมตามสัญญา (ค) = (ข) x 100
(ก)

ผลกำรประเมิน
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

ลำดับ
ที่
๓)

๔)

๕)

๖)

ประเด็นตัวชี้วัด
ประสิทธิผล (Effectiveness)
ครัวเรือนเป้าหมายนาเงินยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการร้อยละ ๑๐๐
3.1) จานวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมดที่ยืมเงินในรอบปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน
(ก) จานวน.............คน
3.2) จานวนครัวเรือนเป้าหมายนาเงินยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
(ข) จานวน............คน
3.3) คิดเป็นร้อยละ............................ (ค)
หมายเหตุ ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายนาเงินยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ (ค) = (ข) x 100
(ก)
การตอบสนอง (Responsiveness)
การพิจารณาโครงการและอนุมัติเงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายได้คานึงถึง
หลักเกณฑ์ความเป็นไปได้และประเภทอาชีพของโครงการ รวมทั้งศักยภาพ
ของครัวเรือนเป้าหมายทุกครั้งที่อนุมัติเงินยืม
4.1) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการพิจารณาโครงการและอนุมัติ
เงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ครบทั้ง 3 เรื่อง ดังนี้
(1) คานึงถึงหลักเกณฑ์ความเป็นไปได้ของโครงการ
( ) มี
( ) ไม่มี
(2) ประเภทอาชีพของโครงการ
( ) มี
( ) ไม่มี
(3) ศักยภาพของครัวเรือนเป้าหมายในการประกอบอาชีพ
( ) มี
( ) ไม่มี
4.2) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการพิจารณาโครงการและอนุมัติ
เงินยืมให้แก่ครัวเรือนเป้าหมาย ครบทั้ง 3 เรื่อง
( ) ครบ
( ) ไม่ครบ
ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability)
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการสนับสนุน ติดตาม การประกอบอาชีพ
ของครัวเรือนเป้าหมายเป็นประจาทุกเดือน
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานผลการพิจารณาอนุมัติเงินยืมของ
ครัวเรือนเป้าหมายให้กับอาเภอทุกครั้งที่มีการอนุมัติ

ผลกำรประเมิน
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ลำดับ
ที่
๗)

๘)

๙)

ประเด็นตัวชี้วัด
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน สรุปรายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงิน
ของโครงการ กข.คจ. ให้กับอาเภอ ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกาหนด
เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency)
การจัดทาสมุดบัญชีโครงการ กข.คจ. มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็น
ปัจจุบัน โดยให้ทาเครื่องหมาย ใน
ข้อย่อยที่กาหนดไว้ (ต้องมีบัญชีฯ
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน ทั้ง ๓ เล่ม ถือว่าผ่านเกณฑ์)
๘.๑ สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
๘.๒ บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
๘.๓ บัญชีคุมลูกหนี้
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการโอนเงินเข้าบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย
ที่ยืมเงินทุกครั้ง ตามจานวนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ

๑๐) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการจัดทาหลักฐานการรับเงินสนับสนุนหรือ
เงินบริจาคโครงการ กข.คจ. ทุกครั้ง โดยระบุจานวนเงิน พร้อมเงื่อนไข
การใช้เงินดังกล่าวด้วย
๑๑) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านออกใบรับคืนเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมาย
พร้อมนาเงินยืมฝากเข้าบัญชีโครงการฯ ทุกครั้ง ภายใน ๓ วันทาการ
๑๒) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ชุดเก่า มีการส่งมอบงาน ข้อมูล หลักฐาน
ทางบัญชี และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ชุดใหม่ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
๑๓) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
การจัดทาสัญญายืมเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีการจัดทาจานวน ๓ ชุด
พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐานที่หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย ๑ ชุด คณะกรรมการ
กข. คจ. หมู่บ้าน ๑ ชุด และนายอาเภอ (มอบให้สพอ.) ๑ ชุด โดยกาหนด
ระยะเวลาการชาระคืนเงินยืมไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่วันทาสัญญา

ผลกำรประเมิน
ผ่ำน

ไม่ผ่ำน

ลำดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
๑๔) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมของ
ครัวเรือนเป้าหมาย โดยมีพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอโครงการและเงินยืมทุกครั้ง
๑๕) ความเสมอภาค (Equity)
การพิจารณาเงินยืมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ตามบัญชีทะเบียนครัวเรือน
เป้าหมายมีการหมุนเวียนเงินทุน กข.คจ. ให้กับครัวเรือนมาแล้วไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
15.1) จานวนครัวเรือนเป้าหมายทั้งหมด (บัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย)
(ก) จานวน................................คน
15.2) จานวนครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับเงินยืม
(ข) จานวน................................คน
๑๕.๓) คิดเป็นร้อยละ.............................................. (ค)
หมายเหตุ ร้ อยละของครั ว เรื อนเป้าหมายมี ก ารหมุนเวี ยนเงิน ทุน กข.คจ.
(ค) = (ข) x 100
(ก)
๑๖) ครัวเรือนเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนบัญชีเป็นผู้ยืมเงินต้องเป็นครัวเรือนเป้าหมาย
ที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นลาดับแรก และเป็นผู้มี
รายได้น้อยตามมติที่ประชุมของหมู่บ้านในลาดับถัดไป
๑๗) การมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus
Oriented)
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการประชุมร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายในที่
ประชุมของหมู่บ้าน ให้รับทราบผลการดาเนินงานโครงการ กข.คจ. อย่างน้อย
ปีละ ๑ ครั้ง โดยมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
คุณธรรม/จริยธรรม (Morality Ethics)
๑๘) การดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน ไม่มีการฟ้องร้องดาเนินคดีความ
ในทางแพ่งหรือทางอาญา
( ) มี จานวน...................ราย (ครัวเรือนเป้าหมาย)
เป็นเงิน...............................บาท
ทางแพ่ง.................ราย (ครัวเรือนเป้าหมาย)
เป็นเงิน...............................บาท
ทางอาญา...............ราย (ครัวเรือนเป้าหมาย)
เป็นเงิน...............................บาท
( ) ไม่มี

ผลกำรประเมิน
ผ่ำน
ไม่ผ่ำน

ตัวชี้วัดที่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมิน จำนวน...............................ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดหลักที่ได้ (ข้อที่มี

) จำนวน...............................ตัวชี้วัด

ผลกำรจัดระดับหมู่บ้ำน กข.คจ ระดับที.่ ...........................................
ลงชื่อ..............................................................พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
(...............................................................)

คาอธิบายแบบประเมินศักยภาพโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามหลักธรรมาภิบาล
คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
ลาดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
๑) ปัจจุบันหมู่บ้าน กข.คจ. มีเงินทุนโครงการแก้ไข
- หมู่บ้านเป้าหมายโครงการแก้ไข - บัญชีเงินฝากธนาคาร
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ครบ ๒๘๐,๐๐๐ บาท ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ยังมี - สมุดบัญชีคุมเงินฝาก
เงินทุนที่ภาครัฐสนับสนุนในการ
ธนาคาร (เล่มสีเขียว)
ประกอบอาชีพ ครบตามจานวน
๒๘๐,๐๐๐ บาท
๒)

ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินมีวินัยในการชาระคืน
เงินยืมตามสัญญาไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

- เมื่อถึงกาหนดระยะเวลาชาระคืน - สัญญายืมเงิน
เงินยืม ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงิน - สาเนาใบรับคืนเงินยืม
มีความรับผิดชอบในการชาระคืน
เงินยืมตามสัญญา

๓)

ครัวเรือนเป้าหมายนาเงินยืมไปใช้ตามวัตถุประสงค์
ของโครงการร้อยละ ๑๐๐

- ครัวเรือนเป้าหมายได้รับเงินยืม
แล้ว นาเงินยืมไปประกอบอาชีพ
ตามที่ตนเองเสนอขอโครงการตาม
ความเป็นจริง

- แบบเสนอโครงการของ
ครัวเรือนเป้าหมาย

๔)

การพิจารณาโครงการและอนุมัติเงินยืมให้แก่
ครัวเรือนเป้าหมายได้คานึงถึงหลักเกณฑ์ความ
เป็นไปได้และประเภทอาชีพของโครงการ รวมทั้ง
ศักยภาพของครัวเรือนเป้าหมายทุกครั้งที่อนุมัติ
เงินยืม

- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
พิจารณาความเป็นไปได้ของ
โครงการที่ครัวเรือนเสนอขออนุมัติ
ตามประเภทอาชีพของโครงการ
และตามศักยภาพของครัวเรือน
เป้าหมายที่มีทักษะอาชีพ
ประสบการณ์ ความน่าเชื่อถือ และ
พฤติกรรมในการดาเนินชีวิตที่ดี

- แบบเสนอโครงการของ
ครัวเรือนเป้าหมาย
- แบบขอยื ม เงิ น ทุ น ของ
ครัวเรือนเป้าหมาย

๕)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการสนับสนุน
ติดตาม การประกอบอาชีพของครัวเรือนเป้าหมาย
เป็นประจาทุกเดือน

- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน - สมุดทะเบียนครัวเรือน
จะต้องมีการสนับสนุนการประกอบ เป้าหมาย (เล่มสีม่วง)
อาชีพของครัวเรือนอย่างสม่าเสมอ
(ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ
๒๑) โดยมีการบันทึกติดตามการ
ประกอบอาชีพของครัวเรือน
เป้าหมายตามที่ระบุไว้ในโครงการ
ว่ามีการดาเนินงานจริงหรือไม่จริง

ลาดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
๖) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน รายงานผลการ
พิจารณาอนุมัติเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมายให้กับ
อาเภอทุกครั้งที่มีการอนุมัติ

คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน - สาเนาเอกสารหลักฐาน/
จะต้องรายงานผลการอนุมัติเงินยืม หนังสือการรายงานผล
ของครัวเรือนเป้าหมายให้อาเภอ
การพิจารณาอนุมัติ
ทราบทุกครั้ง และปิดประกาศให้
โครงการและอนุมัติ
ทราบโดยทั่วกัน หรือในที่เปิดเผย เงินยืม
ของชุมชน (ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๑๗)

๗)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน สรุปรายงานภาวะ
หนี้สินและฐานะการเงินของโครงการ กข.คจ. ให้กับ
อาเภอ ปีละ ๒ ครั้ง ตามแบบที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกาหนด

- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
รายงานภาวะหนี้สินและฐานะ
ทางการเงินของครัวเรือนเป้าหมาย
ให้อาเภอทราบ เพื่อรายงานจังหวัด
ปีละ ๒ ครั้ง ภายใน มี.ค. และ
ก.ย. ของทุกปี (ระเบียบ กข.คจ.
พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๖ (๒) )

- สาเนาแบบรายงาน
ภาวะหนี้สินและฐานะ
ทางการเงินโครงการ
กข.คจ. หมู่บ้าน ตามแบบ
ที่กรมฯ กาหนด

๘)

การจัดทาสมุดบัญชีโครงการ กข.คจ. มีความ
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันโดยให้ทา
เครื่องหมาย ใน
ข้อย่อยที่กาหนดไว้ (ต้องมี
บัญชีฯ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ทั้ง ๓ เล่ม ถือว่าผ่านเกณฑ์)
๘.๑ สมุดบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
(เล่มสีม่วง)
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
๘.๒ บัญชีคุมเงินฝากธนาคาร (เล่มสีเขียว)
ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน
๘.๓ บัญชีคุมลูกหนี้ (เล่มสีเหลือง)
ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน
ไม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้อง และไม่เป็นปัจจุบัน

- คณะกรรมการ กข.คจ. หมุ่บ้าน
มีการจัดทาบัญชีถูกต้อง ครบถ้วน
และเป็นปัจจุบัน สามารถ
ตรวจสอบได้

- สมุดบัญชีทะเบียน
ครัวเรือนเป้าหมาย
(เล่มสีม่วง)
- บัญชีคุมเงินฝาก
ธนาคาร (เล่มสีเขียว)
- บัญชีคุมลูกหนี้
(เล่มสีเหลือง)

คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
ลาดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
๙) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการโอนเงินเข้า
- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน - หลักฐานการโอนเงิน
บัญชีครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินทุกครั้ง ตามจานวน มีการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของ (สาเนาใบนาฝาก)
ครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับอนุมัติ
หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือ
- สาเนาใบรับเงินยืมของ
ผู้แทนที่ได้รับอนุมัติให้ยืมเงิน และ ครัวเรือนเป้าหมาย
ต้องมีการออกใบรับเงินยืมของ
ครัวเรือนเป้าหมายทุกครั้งที่มีการ
เบิกจ่ายเงินให้แก่ครัวเรือน
เป้าหมาย (ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๒๐)
๑๐)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการจัดทา
หลักฐานการรับเงินสนับสนุนหรือเงินบริจาค
โครงการ กข.คจ. ทุกครั้ง โดยระบุจานวนเงิน
พร้อมเงื่อนไขการใช้เงินดังกล่าวด้วย

- ในกรณีที่มีผู้ให้เงินสนับสนุนหรือ
เงินบริจาค ให้ทาเป็นหนังสือ
ลงลายมือชื่อผู้ให้เงินสนับสนุน/เงิน
บริจาค และผู้รับเงินสนับสนุน/เงิน
บริจาค โดยระบุจานวนเงิน พร้อม
เงื่อนไขการใช้เงิน และแจ้ง
คณะกรรมการ ระดับต่าง ๆ
เพื่อทราบต่อไป

๑๑)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านออกใบรับคืนเงินยืม - เมื่อได้รับเงินส่งใช้คืนเงินยืมจาก
ให้ครัวเรือนเป้าหมาย พร้อมนาเงินยืมฝากเข้าบัญชี ครัวเรือนเป้าหมายให้
โครงการฯ ทุกครั้ง ภายใน ๓ วันทาการ
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ออกใบเสร็จรับเงินให้หัวหน้า
ครัวเรือนเป้าหมายไว้เป็นหลักฐาน
ทุกครั้งและให้นาเงินฝากเข้าบัญชี
เงินฝากธนาคารภายในวัน ๓ วัน
ทาการ (ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ.
๒๕๕๓ ข้อ ๒๑)

- ส าเนาใบรั บ คื น เงิ น ยื ม
ของครัวเรือนเป้าหมาย
- หลักฐานการนาเงินฝาก
เข้ า บั ญ ชี เ งิ น ทุ น กข.คจ.
หมู่บ้าน (สมุดเงินฝาก)

๑๒)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ชุดเก่า มีการ
ส่งมอบงาน ข้อมูล หลักฐานทางบัญชี และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้กับคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ชุดใหม่ ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง

- เอกสาร/หลักฐาน
(แบบมอบหมายงาน
คณะกรรมการ กข.คจ.
หมู่บ้าน)

- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ชุดใหม่ที่เป็นผู้รับมอบ จะต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
เอกสาร/หลักฐานทางบัญชี และ
ลงลายมือชื่อผู้มอบ – ผู้รับมอบ
ทุกครั้ง

- หนังสือลงลายมือชื่อ
ผู้ให้เงินสนับสนุน/เงิน
บริจาค และผู้รับเงิน
สนับสนุน/เงินบริจาค

ลาดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
๑๓) การจัดทาสัญญายืมเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง
มีการจัดทาจานวน ๓ ชุด พร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ที่หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมาย ๑ ชุด คณะกรรมการ
กข. คจ. หมู่บ้าน ๑ ชุด และนายอาเภอ (มอบให้
สพอ.) ๑ ชุด โดยกาหนดระยะเวลาการชาระคืน
เงินยืมไม่เกิน ๓ ปี นับตั้งแต่วันทาสัญญา

คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
- การจัดทาสัญญายืมเงินทุน
- สมุดบันทึกการประชุมฯ
กข.คจ. ให้ประธานคณะกรรมการ - สัญญายืมเงินทุนของ
กข.คจ. หมู่บ้าน รองประธาน
ครัวเรือนเป้าหมาย
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
หรือกรรมการที่คณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้านมอบหมาย
ตามลาดับ ลงนามในสัญญายืม
เงินทุน จานวน ๓ ชุด (ระเบียบ
กข.คจ. พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๑๙)

๑๔)

คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน พิจารณาอนุมัติ
โครงการและเงินยืมของครัวเรือนเป้าหมาย โดยมี
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเสนอโครงการและเงินยืมทุกครั้ง

- ในการพิจารณาอนุมัติโครงการ
และเงินยืมของคณะกรรมการ
กข.คจ. หมู่บ้าน ให้พิจารณาไป
ตามลาดับบัญชีครัวเรือนเป้าหมาย
และต้องได้รับความเห็นชอบจาก
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล
(ระเบียบ กข.คจ. พ.ศ. ๒๕๕๓
ข้อ ๑๗)

- สมุดบัญชีทะเบียน
ครัวเรือนเป้าหมาย
(เล่มสีม่วง)
- แบบเสนอโครงการของ
ครัวเรือนเป้าหมาย
- แบบขอยืมเงินทุนของ
ครัวเรือนเป้าหมาย

๑๕)

การพิจารณาเงินยืมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย
ตามบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย (เล่มสีม่วง)
มีการหมุนเวียนเงินทุน กข.คจ. ให้กับครัวเรือน
มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐

- การพิจารณาอนุมัติโครงการและ
เงินยืมแก่ครัวเรือนเป้าหมาย
ตามทะเบียนครัวเรือนเป้าหมาย
(เล่มสีม่วง) ที่ได้จัดทาไว้ครั้งแรก
ได้ยืมจนครบถ้วนก่อน จึงให้
ครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่
ภายหลังได้ยืมในลาดับถัดไป

- สมุดบัญชีทะเบียน
ครัวเรือนเป้าหมาย
(เล่มสีม่วง)

๑๖)

ครัวเรือนเป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนบัญชีเป็นผู้ยืมเงิน
ต้องเป็นครัวเรือนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์
ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นลาดับแรก และเป็น
ผู้มีรายได้น้อยตามมติที่ประชุมของหมู่บ้านในลาดับ
ถัดไป

- วิธีการคัดเลือกครัวเรือนเป้าหมาย - สมุดบัญชีทะเบียน
ของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ครัวเรือนเป้าหมาย
จะต้องใช้เวทีประชุมชาวบ้านในการ (เล่มสีม่วง)
คัดเลือกครัวเรือนที่มีรายได้ต่ากว่า
เกณฑ์ความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)
เป็นครัวเรือนเป้าหมายในลาดับแรก
ถ้าไม่มีให้ใช้การคัดเลือกผู้มีรายได้
น้อยในลาดับถัดไป

ลาดับ
ประเด็นตัวชี้วัด
ที่
๑๗) คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน มีการประชุม
ร่วมกับครัวเรือนเป้าหมายในที่ประชุมของหมู่บ้าน
ให้รับทราบผลการดาเนินงานโครงการ กข.คจ.
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดยมีการบันทึกเป็น
ลายลักษณ์อักษร

คาอธิบาย/หลักฐานประกอบการประเมินศักยภาพฯ
รายละเอียดเพิ่มเติม
เอกสาร
- คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน - สมุดบันทึกการประชุม
และครัวเรือนเป้าหมาย มีการ
หรือสาเนาบันทึกการ
ประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ
ประชุม
๑ ครั้ง เพื่อให้การบริหารจัดการ
เงินทุน กข.คจ. ดาเนินการไปด้วย
ความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิผล

๑๘)

- การบริหารจัดการเงินทุน กข.คจ.
ของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน
ไม่มีการทุจริต เพื่อแสวงหา
ผลประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้อง รวมถึงไม่มีข้อร้องเรียน
ให้ถูกดาเนินคดีความแต่อย่างใด

การดาเนินงานโครงการ กข.คจ. ของหมู่บ้าน ไม่มี
การฟ้องร้องดาเนินคดีความในทางแพ่งหรือ
ทางอาญา

- เอกสาร/หลักฐาน ทาง
การเงิน การบัญชี
ทุกอย่างของหมู่บ้าน
กข.คจ. เป็นปัจจุบัน
สามารถตรวจสอบได้

