การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตด้าน
1. ความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
2. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้อานาจและตาแหน่งหน้าที่
 ๓. ความเสี่ยงการทุจริตในความโปร่งใสของการใช้จ่ายงบประมาณและการบริหารจัดการทรัพยากรภาครัฐ
ชื่อกระบวน/งาน
การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ชื่อหน่วยงาน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ผู้รับผิดชอบ
กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
ตารางที่ 1 ตารางระบุความเสี่ยง (Know Factor และ Unknow Factor)
ที่
1

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต

ประเภทความเสี่ยงการทุจริต
Know Factor

Unknow Factor

คณะกรรมการ กข.คจ. ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่

/

1) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3) ไม่จัดทาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน

2

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่

/

1) ทาการปลอดลายมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอานาจถอนเงิน มอบอานาจให้ตนถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) ทาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอานาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอืนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ
กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง
3) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
4) อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็ยเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้คืน

3
4
5

คณะกรรมการ กข.คจ พิจารณาอนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง
เช่น พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือ
คณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจานวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืม

/
/
/

ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นาเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นาไปใช้ประกอบ
อาชีพตามโครงการที่เสนอยืมเงิน เช่น นาไปใช้ชาระหนี้สินเดิม นาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น

ตารางที่ 2 ตารางแสดงสถานะความเสี่ยง (แยกตามรายสีไฟจราจร)
ที่
1

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ กข.คจ. ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่
1) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3) ไม่จัดทาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน

2

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่
1) ทาการปลอดลายมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอานาจถอนเงิน มอบอานาจให้ตนถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) ทาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอานาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอืนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ
กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง
3) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
4) อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็ยเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้คืน

3
4
5

คณะกรรมการ กข.คจ พิจารณาอนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง
เช่น พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือ
คณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจานวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืม
ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นาเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นาไปใช้ประกอบ
อาชีพตามโครงการที่เสนอยืมเงิน เช่น นาไปใช้ชาระหนี้สินเดิม นาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น

เขียว เหลือง ส้ม

แดง

ตารางที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้าระวัง 2 มิติ
ที่
1

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ กข.คจ. ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่

ระดับความจาเป็น ระดับความรุนแรง
ค่าความเสี่ยงรวม
ของการเผ้าระวัง
ของผลกระทบ
จาเป็น x รุนแรง
3 2 1
3 2 1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3) ไม่จัดทาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน

2

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่
1) ทาการปลอดลายมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอานาจถอนเงิน มอบอานาจให้ตนถอนเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) ทาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอานาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอืนที่ไม่เกี่ยวข้องโดย
ที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง
3) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
4) อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็ยเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้คืน

3

4
5

คณะกรรมการ กข.คจ พิจารณาอนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์
ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือ
พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจานวนมากกว่าครัวเรือน
เป้าหมายรายอื่น
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมาย
เสนอขอยืม
ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นาเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นาไปใช้
ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอยืมเงิน เช่น นาไปใช้ชาระหนี้สินเดิม นาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว เป็นต้น

ตาราง 3.1 ระดับความจาเป็นของการเฝ้าระวัง
ที่
1

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ กข.คจ. ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่

กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก
MUST

กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง
SHOULD

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
3) ไม่จัดทาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน

2

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่
1) ทาการปลอดลายมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอานาจถอนเงิน มอบอานาจให้ตนถอนเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) ทาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอานาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอืนที่ไม่เกี่ยวข้องโดย
ที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง
3) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
4) อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็ยเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้คืน

3

4
5

คณะกรรมการ กข.คจ พิจารณาอนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์
ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือ
พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจานวนมากกว่าครัวเรือน
เป้าหมายรายอื่น
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมาย
เสนอขอยืม
ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นาเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นาไปใช้
ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอยืมเงิน เช่น นาไปใช้ชาระหนี้สินเดิม นาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
ครอบครัว เป็นต้น

ตารางที่ 3.2 ระดับความรุนแรงของผลกระทบตาม Balanced Scorecard
โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงานกากับ ดูแล พันธมิตร ภาคีเครือข่าย
ผลกระทบทางการเงิน รายได้ลด รายจ่ายเพิ่ม Financial
ผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ กลุ่มเป้าหมาย Customer/User
ผลกระทบต่อกระบวนงานภายใน Internal Process
กระทบด้านการเรียนรู้ องค์ความรู้ Learning & Growth

1

2

/
/
/
/
/

-

3
-

ตารางที่ 4 ตารางแสดงการประเมินการควบคุมความเสี่ยง
ที่
1

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต
คณะกรรมการ กข.คจ. ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตาม
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่

คุณภาพ
การจัดการ

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยง
การทุจริต
ระดับต่า ปานกลาง
สูง

ดี

ต่า

ดี

ต่า

ดี

ต่า

ดี

ต่า

ดี

ต่า

1) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นาเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน (กข.คจ.)
3) ไม่จัดทาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน

2

เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์ กระทาการทุจริต เงินทุนตาม
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนไปใช้เป็นประโยชน์สว่ นตัว ได้แก่
1) ทาการปลอดลายมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่งเป็นผู้มีอานาจถอนเงิน มอบอานาจให้ตนถอน
เงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) ทาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอานาจเบิกถอนเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือ
บุคคลอืนที่ไม่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง
3) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ.ไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว
4) อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็ยเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่ครบกาหนดชาระหนี้คืน

3

4
5

คณะกรรมการ กข.คจ พิจารณาอนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายที่ยืมเงินไม่เป็นธรรม
เอื้อผลประโยชน์ให้กับผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือ
คณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือ
คณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินเป็นจานวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล ไม่ได้พิจารณาความเป็นไปได้ของโครงการที่
ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืม
ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นาเงินไปใช้ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ หรือไม่นาไปใช้ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอยืมเงิน เช่น นาไปใช้
ชาระหนี้สินเดิม นาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายในครอบครัว เป็นต้น

ตารางที่ 5 ตารางแผนบริหารความเสี่ยง
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง : การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
ที่ รูปแบบ พฤติกรรมความเสี่ยงการทุจริต
1.

2

3

4

5

คณะกรรมการ กข.คจ. ยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์
กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจน ไปใช้เป็นประโยชน์สว่ นตัว ได้แก่
1) ร่วมกันเบิกถอนเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.) ไปใช้ส่วนตัว
2) รับคืนเงินยืมจากครัวเรือนเป้าหมายแล้วไม่นาเงิน
ฝากเข้าบัญชีธนาคารโครงการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน (กข.คจ.)
3) ไม่จัดทาเอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ให้ถูกต้องครบถ้วน

มาตราการป้องกันการทุจริต

- ให้จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องทุกระดับออกไปติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ
หมู่บ้านที่ผลการตรวจสอบมีปัญหาข้อบกพร่อง โดยกาหนดแผนการติดตาม เพือ่ วิเคราะห์ผล ประเมินผล
และแก้ไขข้อบกพร่อง
- ให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หรือเจ้าหน้าทีข่ องอาเภอ ตรวจ และ
แนะนาการลงบัญชีของคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบ
- พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล กากับ ติดตาม คณะกรรมการ กข.คจ. ให้ออกใบรับคืนเงินยืมให้
ครัวเรือนเป้าหมายไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง และนาเงินฝากเข้าบัญชีโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
(กข.คจ.) ภายใน 3 วันทาการ
- เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน รายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการ กข.คจ. โดยเจ้าหน้ที่พัฒนา
ชุมชนอาเภอ รายงานภาวะหนี้สินและฐานะการเงินโครงการ กข.คจ. ให้อาเภอทราบภายในวันที่ 30
มีนาคม และวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เพื่อรายงานจังหวัดปีละ 2 ครั้ง และเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชน
จังหวัด รายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการ กข.คจ. ให้กรมการพัฒนาชุมชนทราบ ภายใน
วันที่ 30 กันยายน ของทุกปี เพื่อรายงานให้กระทรวงมหาดไทย
- ดาเนินการทางอาญา และทางละเมิดต่อคณะกรรมการ กข.คจ. เพือ่ ให้ชดใช้เงินที่ได้กระทาความผิด
เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนยักยอกทรัพย์ ฉ้อโกงทรัพย์
- ให้จังหวัด/อาเภอ กาหนดให้มีคณะกรรมการติดตามผลและเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในระดับจังหวัดเป็น
กระทาการทุจริต เงินทุนตามโครงการแก้ไขปัญหา
การเฉพาะ ติดตาม ตรวจสอบ รวบรวมข้อมูล และรายงาน
ความยากจนไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว ได้แก่
- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. ครัวเรือนเป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ ตระหนักถึงความสาคัญ และทาความ
1) ทาการปลอดลายมือชื่อคณะกรรมการ กข.คจ. ซึ่ง เข้าใจกระบวนการดาเนินงานและมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
เป็นผู้มีอานาจถอนเงิน มอบอานาจให้ตนถอนเงิน
- ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สอดแทรกเป็นผู้รับจ่ายเงินสดของเงินทุน หรือเงินที่ครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ไปใช้
ได้รับ หรือนาส่งคืนโดยเด็ดขาด หากพบว่ามีการกระทาดังกล่าว กรมการพัฒนาชุมชนจะดาเนินการทาง
ส่วนตัว
วินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
2) ทาการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้มีอานาจเบิกถอนเงินจาก - ห้ามเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนกระทาการใด ๆ ในลักษณะเข้าไปสอดแทรก หรือแสวงหาผลประโยชน์จาก
คณะกรรมการ กข.คจ. เป็นพัฒนากรหรือบุคคลอื่นที่ งบประมาณของโครงการที่อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อโครงการ
ไม่เกี่ยวข้องโดยที่คณะกรรมการ กข.คจ. ไม่ทราบเรื่อง - ดาเนินการทางอาญา และทางละเมิดต่อเจ้าหน้าทีพ่ ัฒนาชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการกระทาความผิด เพือ่
3) ยืมเงินจากคณะกรรมการ กข.คจ. ไปใช้เป็น
ชดใช้เงินที่ได้กระทาความผิด
ประโยชน์ส่วนตัว
4) อาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการเรียกเก็บเงินจาก
คณะกรรมการ กข.คจ./ครัวเรือนเป้าหมายโครงการ
แก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ที่ส่งคืนเงินยืมที่
ครบกาหนดชาระหนี้คืน
คณะกรรมการ กข.คจ พิจารณาอนุมัติให้ครัวเรือน
- คณะกรรมการ กข.คจ. ต้องจัดทาบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเรียงลาดับไว้ และให้ปรับปรุงบัญชี
เป้าหมายทีย่ ืมเงินไม่เป็นธรรม เอื้อผลประโยชน์ให้กบั
ทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน โดยยึดครัวเรือนเป้าหมายเดิมเป็นหลัก และให้นา
ผู้ใดผู้หนึ่ง เช่น พิจารณาอนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือ
รายชื่อครัวเรือนเป้าหมายที่เกิดขึ้นใหม่ต่อท้ายในบัญชีทะเบียนครัวเรือนเป้าหมายเดิม
คณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืมเงินก่อน หรือพิจารณา
- การพิจารณาอนุมัติให้ครัวเรือนเป้าหมายยืมเงินต้องพิจารณาตามความจาเป็น ความเหมาะสมของแต่
อนุมัติให้ผู้ใกล้ชิดหรือคณะกรรมการ กข.คจ. ได้ยืม
ละโครงการ และคานึงถึงผลต่อแทนที่จะได้รับ
เงินเป็นจานวนมากกว่าครัวเรือนเป้าหมายรายอื่น
- ให้จังหวัดมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกีย่ วข้องทุกระดับออกติดตามสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจริงจัง เพื่อ
วิเคราะห์ผล ประเมินผล และแก้ไขข้อบกพร่อง
พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล ไม่ได้พิจารณา
- จัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะเกี่ยวกับโครงการ กข.คจ. แก่เจ้าหน้าที่ทกุ ระดับ
ความเป็นไปได้ของโครงการที่ครัวเรือนเป้าหมายเสนอ และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ขอยืม
- พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบลต้องให้ความสนใจในการประกอบอาชีพของครัวเรือน ติดตาม
แนะนาช่วยเหลือต่อเนื่องและจริงจัง
ครัวเรือนเป้าหมายเสนอขอยืมเงิน นาเงินไปใช้ไม่
- การพิจารณาอนุมัติเงินยืมให้ครัวเรือนเป้าหมายให้คณะกรรมการ กข.คจ. พิจารณาจากความสามารถ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ หรือไม่นาไปใช้ ในการส่งใช้เงินยืม ประเภทอาชีพตามความเหมาะสม และเป็นไปได้ รวมถึงระยะเวลาที่จะก่อให้เกิด
ประกอบอาชีพตามโครงการที่เสนอยืมเงิน เช่น
รายได้
นาไปใช้ชาระหนี้สินเดิม นาไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายใน
- ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบประจาตาบล ติดตาม กากับดูแลการพิจารณาอนุมัติเงินยืมของ
ครอบครัว เป็นต้น
คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เพื่อให้มีความเหมาะสมและเป็นไปได้
- ให้คณะกรรมการ กข.คจ. ร่วมกับพัฒนากรผู้รับผิดชอบประจาตาบล ติดตาม สนับสนุนการประกอบ
อาชีพของครัวเรือนเป้าหมายที่ได้รับการอนุมัติให้ยืมเงิน เป็นประจาทุก 3 เดือน

