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รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน  
(เดือนตุลาคม ๒๕59 –  มีนาคม 2560) 

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีบัญชี ๒๕60    
ซึ่งเกณฑก์ารประเมินประกอบด้วยการวัดผลการด าเนินงาน ๔ ด้าน รวม ๑3 ตัวชี้วัด  

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล            
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕60 ส าหรับเกณฑ์การประเมินกรอบท่ี ๔ ด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อท่ี ๒ การติดตามระบบ
การบริหารจัดการ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  
1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน  2. ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจ 
ของทุนหมุนเวียน 3. ระบบบริหารความเสี่ยง 4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ 5. ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
1.1 การก ากับติดตามหนี้ค้างช าระ   

อัตราการรับช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ  =  รับช าระหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระใน ปี 2560  x 100 
                หน้ีท่ีถึงก าหนดช าระใน ปี 2560   
                   =  115,151,105.78  x 100     =  53.52 %   

                                      215,140,735.31 
 
ค่าเป้าหมายตามบันทึก

ข้อตกลงฯ 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

90 92 94 96 98 
 

อัตราการลดหนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 1 ปี  =  ผลการรับช าระหนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 1 ปี ปี 2560  x 100 
                                                         หนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 1 ปี ณ  ส้ินปี  2559 
                     =  2,008,816.50 x 100        =  64.03%   

                                         3,137,179.34 
 
ค่าเป้าหมายตามบันทึก

ข้อตกลงฯ 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

40 47.5 55 62.5 70 
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 อัตราการลดหนี้ค้างช าระเกิน 1 ปี    =  ผลการรับช าระหนี้ที่ค้างช าระเกิน 1 ปี ปี 2560  x 100 
                                                          หนี้ท่ีค้างช าระเกิน 1 ปี ณ  สิ้นปี  2559 
                   =  3,514,309.77 x 100          =  22.19%   

                                      15,838,043.77 
 
ค่าเป้าหมายตามบันทึก

ข้อตกลงฯ 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

0 5 10 15 20 
 

    1.๒  ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม 
ประจ าปงีบประมาณ 2560  

เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ตามมติ ครม. เร่ือง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ใชจ้่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕60  

 
        เงินทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายได้   =  จ านวนท่ีเบิกจ่าย x ๑๐๐  

                 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
  =  18,037,625.22 x  100  =  36.88 % 

                          48,907,000 
 

ค่าเป้าหมายตามมติ ครม. 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

30 22 21 23 96 
สะสม 30 52 73 96  

 
 
2. ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน ได้ด าเนินการดังนี้ 
 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2560 คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการประชุมครั้งท่ี 
1/2560 เมื่อวันท่ี 2 กุมภาพันธ์ 2560  มีมติเห็นชอบร่างหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครู
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  และปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนฯ ไดล้งนามในประกาศคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2560 เมื่อวันท่ี 20 มีนาคม 2560 แล้ว 

 
/2) ได้จัดท า ... 
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๒) ได้จัดท าบันทึกข้อตกลงการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ระหว่าง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โดยกระทรวงการคลัง
และคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้พิจารณาเห็นชอบตามที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการเสนอ 
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการให้ผู้บริหารท้ังสองฝ่ายลงนามในบันทึกข้อตกลงและหนังสือมอบอ านาจ
ตามบันทึกข้อตกลง เพ่ือให้มีผลบังคับใช้ต่อไป 
 
3. ระบบบริหารความเสี่ยง ได้ด าเนินการดังนี้ 

1. ตั้งคณะท างานตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู    ประจ าปี  ๒๕๖๐    

2. ประชุมคณะท างานฯ  เพ่ือระบุความเส่ียง  และก าหนดแผนบริหารความเส่ียง 
3. ท่ีประชุมคณะท างานก าหนดให้มีการระบุความเส่ียง  จ านวน  4  ด้าน  ดังนี้ 

3.1 ด้านกลยุทธ์ :  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
วงเงิน 100 ล้านบาท อาจไม่สามารถจัดสรรได้ทันตามเป้าหมาย 

3.2 ด้านการปฏิบัติงาน : การค้างช าระหนี้ของข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

3.3 ด้านการเงิน  : การจัดท ารายงานการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ของกระทรวงการคลัง 

3.4 ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  :   
1) การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และแนวทางท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
2) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ยังไม่ชัดเจน 
4. ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง  ท้ัง  4  ด้าน  และจัดท าเป็นแผนภูมิ

แสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเส่ียงโดยรวมโดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง 
5. ก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 ด้าน คือ  

5.1 ด้านกลยุทธ์  :  
1) ก าหนดให้มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกู้ยืม 

ประจ าปี ๒๕๖๐  และด าเนินการปล่อยกู้ให้เป็นไปตามเป้าหมายในวงเงิน 100 ล้านบาท 
2) ก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ใน

หลายช่องทาง ได้แก่ หนังสือแจ้งเวียน เว็บไซต์ วารสารส านักงาน ก.ค.ศ. 
5.2 ด้านการปฏิบัติงาน : ให้มีการก ากับ ติดตาม หนี้ค้างช าระ ตามแนวทางและ

ขั้นตอนการรับช าระหนี้ฯ ท่ีก าหนด 
/5.3 ด้าน ... 
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5.3 ด้านการเงิน :  
1) ก าหนดให้มีการจัดท า (ร่าง) คู่มือระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ 
2) ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม การจัดท ารายงานการเงิน ประจ าปี ๒๕๖๐  

ของส่วนราชการและ สพท. 
5.4 ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  : 

1) ก าหนดให้มีการแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และ
แนวทางไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

6. วิเคราะห์  Cost- benefit  ในแต่ละทางเลือก 
7. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตามท่ีก าหนดไว้ท้ัง  4  ด้าน  โดยได้ด าเนินการ

แล้วบางส่วนและบางส่วนอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
 ด้านกลยุทธ์ :   

                      1)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกู้ยืม ประจ าปี ๒๕๖๐   
                      2)  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  ได้แก่ หนังสือแจ้ง
เวียนไปยังส่วนราชการและ สพท. และเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. และภารกิจกองทุนฯ 
                      3)  ด าเนินการจัดสรรให้ข้าราชการครูกู้ยืมไปแล้วบางส่วน  และอยู่ระหว่างปล่อยกู้
เพ่ิมเติมเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

      ด้านการปฏิบัติงาน :  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนได้มีการก ากับ ประสาน  
ติดตาม หนี้ค้างช าระ อย่างต่อเนื่อง  โดยด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด  ธ.ก.ส.  ผู้
กู้ยืม  และผู้ค้ าประกัน 

      ด้านการเงิน  :  
             1)  อยู่ระหว่างศึกษา วิเคราะห์ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท า (ร่าง) คู่มือระบบ
บัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ 
       2)  การจัดท ารายงานการเงิน ประจ าปี ๒๕๖๐  ของส่วนราชการและ สพท. จะต้อง
รอผลการใช้จ่ายเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560 

      ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  :    
            จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  ของ
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  ส านักงาน ก.ค.ศ.  เพ่ือให้ความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับ  
กฎหมายแพ่ง  กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ และการด าเนินคดีลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน  และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เมื่อวันท่ี 30  มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมจรูญ  มิลินทร์ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ   
 

/ 4. ระบบ ... 



-5- 
 

4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ  ได้ด าเนินการดังนี้ 
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ  มีการด าเนินการ  2  ส่วน  คือ  1. ด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  และด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียน  ประจ าปีบัญชี  2560 
 4.1  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 2 กิจกรรมดังนี้ 
    1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เคร่ืองพิมพ์มัลติฟังชั่น เครื่องสแกนเนอร์
ความเร็วสูง และเครื่องพิมพ์ขาวด า ได้ด าเนินการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
   2) โครงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ (Information 
Graphic) อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงการประเมนิผล
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2560 ซึ่งก าหนดให้มีการน าเสนอในรูปแบบของ
สารสนเทศ (Information มิใช่ Data) ท่ีง่ายต่อการตัดสินใจ โดยให้น าเสนอในรูปแบบของอินโฟกราฟิก 
(Info Graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ   
 4.2 ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน  
ประจ าปบีัญชี 2560  
   1) แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ   
   -  อยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ
ประจ าปี  2561 ให้สอดคล้องและตอบสนอบต่อแผนยุทธศาสตร์ 
   2) การบริหารจัดการสารสนเทศ 
   -  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก 
(Info Graphic) เพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
    -   ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  ได้ปรับปรุง
ฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ และอยู่ระหว่าง
การสร้างเกณฑ์การวัดและจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน 
    -   ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน  คือ  เว็บไซต์
ของเงินทุนหมุนเวียน ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ง่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้าง
เกณฑ์การวัดและจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน 
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5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้ด าเนินการดังนี้ 
-  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีภารกิจ
กองทุนละสวัสดิการทางการศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้และการ
ด าเนินคดีลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน โดยได้เชิญวิทยากรจากส านักงานอัยการสูงสุดมาบรรยายเพื่อให้
ความรู้ แนวคิดและตอบข้อซักถามท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  
 

 
 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


