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ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการบริหารและการใชจายเงิน
โครงการแกไขปญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๓๖
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๖ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๙
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙
๑. ขอความทั่วไป
๑.๑ ในระเบียบนี้ (ขอ ๔)
“โครงการแกไขปญหาความยากจน” หมายความวา โครงการแกไขปญหาความยากจน
ตามที่ไดรับงบประมาณ ตามนัยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ๒๕๓๖ รวมทั้งโครงการ
แกไขปญหาความยากจนที่กําหนดไวในแผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาจังหวัด หรือ
โครงการแกไขปญหาความยากจนอื่นใดที่คณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไขปญหาความยากจนระดับ
ครัวเรือนตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๐/๒๕๓๖ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ ๒๕๓๖ กําหนด
“ครัวเรือนยากจน” หมายความวา ครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวา ๕,๐๐๐ บาทตอคนตอป
หรือต่ํากวาเกณฑ จปฐ.
“จังหวัด” หมายความวา จังหวัดตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
โดยใหรวมถึงหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่อยูในเขตจังหวัดดวย แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร
“อําเภอ” หมายความวา อําเภอตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน
โดยใหรวมถึงหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นที่อยูในเขตอําเภอและกิ่งอําเภอตามกฎหมายวาดวย
ลักษณะปกครองทองที่ดวย แตไมรวมถึงเขตในกรุงเทพมหานคร
“นายอําเภอ” หมายความรวมถึง ปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอดวย
“พัฒนาการอําเภอ” หมายความรวมถึง พัฒนาการอําเภอประจํากิ่งอําเภอดวย
“กสต.” หมายความวา คณะกรรมการสภาตําบลตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่
๓๒๖ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๑๖ และตามกฎหมายวาดวยสภาตําบล
“คปต.” หมายความวา คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารการพัฒนาชนบท และการกระจายความเจริญไปสูภูมภิ าค
“กม.” หมายความวา คณะกรรมการหมูบานตามกฎหมายวาดวยลักษณะปกครอง
ท อ งที่ แ ละข อ บั ง คั บ กระทรวงมหาดไทยว า ด ว ยการดํา เนิ น งานของคณะกรรมการหมู บ า น รวมถึ ง
คณะกรรมการกลางหมูบา นอาสาพัฒนาและปองกันตนเองตามกฎหมายวาดวยการจัดระเบียบบริหาร หมูบาน
อาสาพัฒนาและปองกันตนเอง

-๒๑.๒ ใหพัฒนาการจังหวัดเบิกเงินจากคลังตามโครงการแกไขปญหาความยากจนภายใน
วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสํานักงบประมาณ (ขอ ๕)
๑.๓ ใหพัฒนาการจังหวัดจายเงินที่เบิกจากคลังตาม (ขอ ๕) ใหแกพัฒนาการอําเภอเพื่อ
นําไปจายใหแก กม. (ขอ ๖)
การจายเงินใหแก กม. ใหจายเปนเช็คหรือโดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของ กม.
ที่เปดไว ณ ธนาคาร
๑.๔ การจายเงินตาม (ขอ ๖) ตองมีหลักฐานการจายเงินตามระเบียบของทางราชการไว
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ (ขอ ๗)
๑.๕ วิธีปฏิบัตอิ ื่นใดที่มิไดกาํ หนดไวในระเบียบนี้ ใหปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการ (ขอ ๘)

๒. การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงินและการนําสงเงินของโครงการแกไขปญหาความยากจนของ
คณะกรรมการหมูบาน
๒.๑ ให กม. เปดบัญชีเงินฝากไวที่ธนาคารที่เปนรัฐวิสาหกิจ ซึ่งตั้งอยูในทองที่อําเภอนั้น
หากไมมีธนาคารดังกลาว ใหใชบริการของธนาคารพาณิชย กรณีที่ไมมีธนาคารในทองที่อําเภอนั้นใหใช
บริการของธนาคารในทองที่อําเภอใกลเคียงชื่อวา “บัญชีเงินฝากคณะกรรมการหมูบาน.................................
(ระบุชื่อหมูบาน).............................หมูที่...............ตําบล.....................................อําเภอ...................................
จังหวัด...................................ตามโครงการแกไขปญหาความยากจน” (ขอ ๙)
๒.๒ เงินที่จะนําเขาบัญชีเงินฝากที่เปดไวตามขอ ๙ ไดแก (ขอ ๑๐)
(๑) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๒) เงินบริจาคหรือเงินชวยเหลืออืน่ ๆ ที่ใหแกโครงการแกไขปญหาความยากจน
(๓) เงินใชคืนเงินยืมจากครัวเรือนยากจน
(๔) ดอกผลหรือผลประโยชนอนื่ ใดที่เกิดจากเงินตามโครงการ
บรรดาเงินที่ไดรับดังกลาวตามวรรคหนึ่งใหนําสงเขาบัญชีเงินฝากที่เปดไวตามขอ ๙
ภายในวันที่ไดรับเงินหรืออยางชาภายในวันทําการรุงขึ้น
๒.๓ การไดมาซึ่งเงินบริจาคหรือเงินชวยเหลือจะตองไมมีเงื่อนไขหรือขอผูกพันในการบริจาค
หรือชวยเหลือ (ขอ 11)
๒.๔ เงินในบัญชีเงินฝากตามขอ ๙ ใหนําไปใชจายตามวัตถุประสงคของโครงการแกไข
ปญหาความยากจน โดยใหครัวเรือนยากจนยืมโดยไมมีดอกเบี้ย เพื่อนําไปเปนทุนในการประกอบอาชีพ
หรือขยายกิจการทางดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน คาขาย หรืออาชีพอื่นตามที่ กม. เห็นชอบ
ภายในวงเงินที่ กม. อนุมัติ (ขอ ๑๒)

-๓-

๓. การขอยืมเงินและการจายเงินยืม
๓.๑ ให กม. รับผิดชอบดําเนินการเกีย่ วกับเอกสาร หลักฐานตาง ๆ ในการยืมเงินและการ
ใชคืนเงินยืม (ขอ ๑๓)
๓.๒ ลักษณะของโครงการที่ครัวเรือนยากจนมีสิทธิขอยืมเงินตามโครงการไดแก (ขอ ๑๔)
(๑) โครงการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพทางดานการเกษตร เชน การเลี้ยงสัตว การ
เพาะปลูกพืชไร พืชสวน และการประมง
(๒) โครงการลงทุนเพือ่ การผลิตและการขยายกิจการทางดานอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน เชน หัตถกรรมพื้นบาน การทอผา การเลี้ยงไหม การตีเหล็ก และการจัดทําของชํารวย
(๓) โครงการลงทุนคาขาย
(๔) โครงการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพดานชางตาง ๆ
(๕) โครงการอื่น ๆ ตามที่ กม. เห็นชอบ
๓.๓ เงินตามโครงการที่ครัวเรือนยากจนยืม หามครัวเรือนยากจนนําไปใชจายกรณี
ดังตอไปนี้ (ขอ ๑๕)
(๑) หามนําไปใชหนี้ของตนที่มีอยูเดิม
(๒) หามนําไปบูรณะซอมแซมที่อยูอาศัย
(๓) หามนําไปเปนคาใชจายในครอบครัวนอกเหนือจากโครงการภายใตขอ ๑๔ ที่
ไดรับสนับสนุนเงินยืม
๓.๔ ใหหัวหนาครอบครัวหรือผูแทนซึ่งมีสิทธิขอยืมเงินตามโครงการ ยื่นเอกสารตอ กม.
ดังนี้ (ขอ ๑๖)
(๑) คํารองตามแนบทายระเบียบ
(๒) โครงการ / กิจกรรมที่ครัวเรือนยากจนจะดําเนินการ
๓.๕ ให กม. ปรึกษา คปต. ตรวจสอบความถูกตองและความครบถวนของเอกสาร
พิจารณา ความเปนไปไดของโครงการ เพื่อประกอบในการพิจารณาอนุมัติโครงการและใหเลขานุการ กม.
แจงผลการพิจารณาโครงการใหอําเภอทราบ (ขอ ๑๗)
๓.๖ ใหเลขานุการ กสต. นําคําขอยืมและรายละเอียดตาม (ขอ ๑๖) นัดประชุม กสต.
พิจารณาอนุมตั ิตามลําดับครัวเรือนที่ กม. เห็นชอบและเสนอ (ขอ ๑๘)
๓.๗ ใหประธาน กสต. เปนผูมีอํานาจอนุมัติการจายเงินใหยืม (ขอ ๑๙)
๓.๘ วงเงินทุนมีใหครัวเรือนยากจนแตละรายยืมใหเปนไปตามที่ กม. เห็นชอบ (ขอ ๒๐)
๓.๙ ในการทําสัญญายืมเงินใหทําตามทีก่ ําหนดทายระเบียบนี้ จํานวนอยางนอย ๓ ชุด
โดยใหดําเนินการดังนี้ (ขอ ๒๑)
(๑) มอบใหครัวเรือนยากจนผูยืม ๑ ชุด

- ๔(๒) กม. เก็บไว
๑ ชุด
(๓) สงใหอําเภอ
๑ ชุด
๓.๑๐ การเบิกจายเงินจากบัญชีเงินฝากตามขอ ๙ ให กม. เบิกจายเงินในบัญชีเงินฝาก
ดังกลาว เพื่อจายใหแกครัวเรือนยากจนเปนราย ๆ ตามหลักฐานการอนุมัติโครงการของ กม. (ขอ ๒๒)
การจายเงินใหแกครัวเรือนยากจนใหจา ยเปนเช็ค หรือโอนเงินเขาบัญชีครัวเรือนยากจน
การออกเช็คสั่งจายเงิน ใหกรรมการหมูบาน จํานวนสองคน เปนผูลงลายมือชื่อสั่งจายรวมกัน
๓.๑๑ การใชคนื เงินยืมใหเปนไปตามแผนการใชคืนเงินยืมของ กม. โดยในปแรกใหใชคืน
อยางนอยปละ 1 ครั้ง สวนปตอไปใหใชคืนอยางนอยปละ 2 ครั้ง และมีกําหนดระยะเวลาการใชคืน
ไมเกิน 5 ป
ใหเลขานุการ คปต. รวมกับ กม. ติดตามชวยเหลือการประกอบอาชีพของครัวเรือนยากจน
และหากครัวเรือนยากจนมีรายไดพอใชคืนเงินยืมก็ใหแจงครัวเรือนยากจนชําระเงินคืนใหเปนไปตามสัญญา
(ขอ ๒๓)
๓.๑๒ กรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือมีเหตุจําเปน หรือมีภยั พิบัติ เชน อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย
หรือโครงการที่ครัวเรือนยากจนดําเนินการโดยใชเงินยืมไมไดผลเทาที่ควรอันเปนเหตุใหครัวเรือนยากจน
ผูยืมไมสามารถชําระเงินยืมคืนไดตามกําหนด ใหครัวเรือนยากจนผูยืมยื่นคํารอง ขอผอนผันหรือเลื่อนการ
ชําระเงินคืน พรอมดวยเหตุผล ความจําเปนตอ กม. เพื่อพิจารณาผอนผัน หรือเลื่อนการชําระเงินยืมใหเปน
กรณี ๆ แตละรายไป (ขอ ๒๔)

๔. การบัญชี
๔.๑ เพื่อประโยชนในการควบคุมและการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการให กม.
จัดทําบัญชีตามแบบบัญชีคุมลูกหนี้รายตัว บัญชีคุมลูกหนี้ บัญชีเงินฝากธนาคารและบัญชีคุมเงินโครงการฯ
ใหเปนปจจุบนั และการเก็บรักษาเงิน ใหกรรมการหมูบานนําเงินที่ครัวเรือนยากจนสางใชคืนเขาบัญชีเงินฝาก
ที่เปดไวตามขอ ๙ ภายในสามวันทําการ (ขอ ๒๕)
๔.๒ ให กม. รายงานผลการชําระเงินยืมและภาวะหนี้สินของครัวเรือนยากจนใหอําเภอทราบ
เพื่อรายงานจังหวัดปละสองครั้ง (ปงบประมาณ) (ขอ ๒๖)
๔.๓ ใหจังหวัดรายงานรายละเอียดตาม (ขอ ๒๕) ใหกระทรวงมหาดไทยปละหนึ่งครั้ง (ขอ ๒๗)
๔.๔ ให จั งหวัด เสนอรายงานภาวะหนี้สิ น และรายงานฐานะการเงิน ของโครงการให
กรมการพัฒนาชุมชนทราบป ละหนึ่ งครั้ ง และใหกรมการพั ฒนาชุมชนเสนอรายงานภาวะหนี้สินและ
รายงานฐานะการเงินของโครงการในแตละจังหวัดใหกระทรวงมหาดไทยทราบปละหนึ่งครั้ง (ขอ ๒๘)
๔.๕ ใหหนวยตรวจสอบภายใน กรมการพัฒนาชุมชนตรวจสอบบัญชีและการเงินของโครงการ
แลวรายงานผลการตรวจสอบใหกระทรวงมหาดไทยทราบ ปละหนึ่งครั้ง

-๕ใหเจาหนาทีก่ ารเงินและบัญชีสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรวจสอบและแนะนําการลงบัญชี
เบิก – จายเงินของ กม. ปละสองครั้ง (ปงบประมาณ) แลวใหรายงานใหผวู าราชการจังหวัดทราบ (ขอ ๒๙)

๕. ผูรักษาการตามระเบียบ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ มีอํานาจตีความและ
วินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ตลอดจนออกคําสั่งกําหนดวิธีปฏิบัติตาง ๆ ที่ไมขดั แยงกับ
ระเบียบนี้ ตามที่เห็นสมควร
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