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คู่มือส าหรับประชาชน: การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการกข .คจ. หมู่บ้าน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ:ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย 
 
1. ชื่อกระบวนงาน:การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการกข .คจ. หมู่บ้าน 

2. หน่วยงานเจ้าของกระบวนงาน:ส านักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน 

3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการที่เบ็ดเสร็จในหน่วยเดียว  

4. หมวดหมู่ของงานบริการ:อนุมัติ  
5. กฎหมายที่ให้อ านาจการอนุญาต หรือที่เกี่ยวข้อง: 

1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนพ .ศ.2553 
 

6. ระดับผลกระทบ: บริการที่มีความส าคัญด้านเศรษฐกิจ/สังคม  

7. พื้นที่ให้บริการ: ส่วนภูมิภาค  

8. กฎหมายข้อบังคับ/ข้อตกลงท่ีก าหนดระยะเวลา -  

ระยะเวลาที่ก าหนดตามกฎหมาย / ข้อก าหนด ฯลฯ 0วัน 
9. ข้อมูลสถิติ 
 จ านวนเฉลี่ยต่อเดือน 5  

 จ านวนค าขอที่มากที่สุด 90  

 จ านวนค าขอที่น้อยท่ีสุด 45  

10. ชื่ออ้างอิงของคู่มือประชาชน การขอความเห็นชอบโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการกข .คจ. หมู่บ้าน  
11. ช่องทางการให้บริการ  

1) สถานที่ให้บริการส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ/ติดต่อด้วยตนเองณหน่วยงาน 
ระยะเวลาเปิดให้บริการ เปิดให้บริการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดที่ทางราชการก าหนด) ต้ังแต่เวลา 
09:00 - 16:00 น. 
หมายเหตุ (มีพักเที่ยง) 

 
12. หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข(ถ้ามี) ในการย่ืนค าขอ และในการพิจารณาอนุญาต 
1. ในการยืมเงินโครงการกข.คจ. ให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนเป็นผู้เสนอโครงการและค าขอยืมเงินต่อ
คณะกรรมการกข.คจ. หมู่บ้าน 
 
2. ในการพิจารณาอนุมัติโครงการและเงินยืมของคณะกรรมการกข.คจ. หมู่บ้านให้พิจารณาไปตามล าดับบัญชีครัวเรือน
เป้าหมายและต้องได้รับความเห็นชอบจากพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจ าต าบล  
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3.ให้เลขานุการคณะกรรมกข.คจ.หมู่บ้านแจ้งให้หัวหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนที่ได้รับอนุมัติโครงการและยืมเงิน
มาท าสัญญายืมเงินภายใน 3 วันนับแต่วันที่รับแจ้งการอนุมัติโครงการและเงินยืมแล้วให้รายงานผลการอนุมัติเงินยืมให้
อ าเภอทราบและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันณศูนย์ปฏิบัติการหมู่บ้านโครงการกข .คจ. หรือในที่เปิดเผยของชุมชน 
 
4. ในการท าสัญญาให้ประธานกรรมการกข.คจ.และหัวหน้าหน้าครัวเรือนเป้าหมายหรือผู้แทนเป็นคู่สัญญาและเป็นผู้มี
อ านาจลงนามในสัญญาตามแบบสัญญายืมเงินทุน 
และในกรณีที่ประธานคณะกรรมการไม่อยุ่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้รองประธานหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมาย
เป็นผู้ลงในสัญญายืมเงินแทน 
 
5. ให้ท าสัญญายืมเงินทุนกข.คจ. ตามแบบที่ก าหนดจ านวน 3 ชุดโดยส่งมอบและเก็บไว้เป็นหลักฐานคือหัวหน้า
ครัวเรือนเป้าหมายผู้ยืมเงิน 1 ชุดคณะกรรมการกข.คจ.หมุ่บ้าน 1 ชุดนายอ าเภอ 1 ชุด 
 
 
13. ขั้นตอน ระยะเวลา และส่วนงานที่รับผิดชอบ 

ที ่ ประเภทขั้นตอน 
รายละเอียดของขั้นตอน

การบริการ 
ระยะเวลา
ให้บริการ 

ส่วนงาน / 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ  

หมายเหตุ 

1) 

การตรวจสอบเอกสาร 
 

คณะกรรมการกข.คจ. 
หมู่บ้านเสนอโครงการและ
เงินยืมที่พิจารณาอนุมัติ
แล้วพร้อมเอกสารประกอบ 
 

1 ชั่วโมง กรมการพัฒนา
ชุมชน 

- 

2) 

การพิจารณา 
 

พัฒนากรผู้รับผิดชอบ
ประจ าต าบลพิจารณาให้
ความเห็นชอบแจ้งให้
คณะกรรมการกข.คจ. 
หมู่บ้านทราบ 
 

1 วัน กรมการพัฒนา
ชุมชน 

- 

ระยะเวลาด าเนินการรวม 1 วัน 
 

14. งานบริการน้ีผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแล้ว  
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ยังไม่ผ่านการด าเนินการลดขั้นตอน 
 
15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนค าขอ 

15.1) เอกสารยืนยันตัวตนที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐ 

ที ่ รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
บัตรประจ าตัว
ประชาชน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

2) 
ส าเนาทะเบียน
บ้าน 

กรมการปกครอง 1 1 ฉบับ - 

 
15.2) เอกสารอื่น ๆ ส าหรับยื่นเพิ่มเติม 

ที ่ รายการเอกสาร
ยื่นเพิ่มเติม 

หน่วยงานภาครัฐ
ผู้ออกเอกสาร 

จ านวน
เอกสาร 
ฉบับจริง 

จ านวนเอกสาร 
ส าเนา 

หน่วยนับ
เอกสาร  หมายเหตุ 

1) 
แบบเสนอ
โครงการ 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

1 1 ชุด - 

2) 
แบบขอยืม
เงินทุน 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

1 1 ชุด - 

3) 
แบบสัญญายืม
เงินทุน 

กรมการพัฒนา
ชุมชน 

3 1 ชุด - 

4) 
แบบรับเงินยืม กรมการพัฒนา

ชุมชน 

1 1 ชุด - 

5) 
แบบรับคืนเงินยืม กรมการพัฒนา

ชุมชน 

1 1 ชุด - 

 
16. ค่าธรรมเนียม 
1) ไม่มีค่าธรรมเนียม 

ค่าธรรมเนียม0 บาท 
หมายเหตุ - 
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17. ช่องทางการร้องเรียน 

ไม่มีข้อมูลช่องทางการร้องเรียน 

 
18. ตัวอย่างแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก  

ไม่มีแบบฟอร์ม ตัวอย่าง และคู่มือการกรอก 

 
19. หมายเหตุ 
- 
 

วันที่พิมพ์ 22/07/2558 
สถานะ เผยแพร่คู่มือบนเว็บไซต์แล้ว 
จัดท าโดย KANOKPARN 

KLEEBKHACHON 
อนุมัติโดย PEERADA JARIYAKULYADA 
เผยแพร่โดย ANUSORN JIRAPITAK 

 
 

 
 


