สิ่งที่ส่งมาด้วย 8
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563
ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563 คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามมาตรา 38 ก. ข. และ ค. (1) ซึ่งได้แก่ ครูผู้สอน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และ
ศึกษานิเทศก์ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
การปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืม เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
1. ส่วนราชการ/เขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการดังนี้
1.1) ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบเกี่ยวกับ
การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญ หาหนี้สิน ข้าราชการครู พ.ศ. ๒๕63 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พร้อมทั้งแจ้ง กำหนดวัน เวลา
และสถานที่ ในการยื่นคำขอกู้ยืม ตามแบบคำขอกู้ยืม (ทป. ๑ ฉบับ พ.ศ. 2563) และรวบรวมคำขอกู้ยืมเงิน
จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ์
2563
ทั้งนี้ ต้ องให้ ข้ าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษาที่ ประสงค์ ขอกู้ ตอบแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563 และให้ตรวจสอบคุณสมบัติการกู้ยืมของตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้ วนตามหลั กเกณฑ์ และวิ ธี การให้ กู้ ยื มฯ พ.ศ. 2563 ก่ อนยื่ นคำขอกู้ (หากคุ ณ สมบั ติ ของผู้ กู้ ยื ม
ไม่ เป็ นไปตามหลั กเกณฑ์ ฯ ไม่ ควรนำเข้ าสู่ กระบวนการพิ จารณาของคณะอนุ กรรมการบริหารเงินทุ นหมุ นเวียน
ส่วนราชการหรือคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี)
1.2) สำเนาคำขอกู้ยืม (ทป. ๑ ฉบับ พ.ศ. 2563) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาส่งสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบ/วิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและความสามารถ
ในการชำระหนี้ข องผู้กู้ยืม พร้อมเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุก รรมการบริห าร
เงิน ทุน หมุน เวีย นส่ว นราชการหรื อคณะอนุ กรรมการบริ หารเงินทุ นหมุ นเวี ยนเขตพื้ นที่ การศึ กษาแล้ วแต่ กรณี
ให้แล้วเสร็จ ภายในวัน ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
1.3) จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการหรือคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2563 และพิจารณาการติดตามหนี้ค้างชำระ โดยจะต้องมีผู้บริหาร
ฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ หรือผู้แทน ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 3
มีนาคม 2563
1.4) เมื่อดำเนินการตามข้อ 1.3 แล้วเสร็จให้รวบรวมเอกสารส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ดังนี้
1) บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู (แบบ สป. - สท.)
/2) สำเนา...

-22) สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกัน
3) สำเนาสลิปเงินเดือน ๆ ล่าสุดของผู้กู้ยืมและของผู้ค้ำประกัน
4) รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการหรือคณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี โดยมติการอนุมัติคำขอกู้ให้แยกเป็นรายบุคคลและ
จำนวนเงินให้กใู้ นแต่ละรายให้ชัดเจน พร้อมทั้งรวมจำนวนเงินทั้งหมดของคำขอที่อนุมัติให้กู้ยืมและรับรอง
สำเนาถูกต้องทุกหน้าในรายงานการประชุมก่อนส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5) รายงานผลการตรวจสอบคำขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563 จำแนกตามตำแหน่ง ตามสิ่งที่
ส่งมาด้วย 10
6) แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มี ต่อ
การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563
โดยส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 9 มีน าคม 2563
เพื่อตรวจสอบผลการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
1.5 กรณีที่ไม่มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการหรือ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษาแล้วแต่กรณี เนื่องจากผู้ยื่นกู้มีคุณสมบัติไม่ ครบ
ให้จั ดส่งรายงานผลการตรวจสอบคำขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณ สมบั ติไม่เป็นไปตามหลั กเกณฑ์และวิธีการให้ กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563 จำแนกตามตำแหน่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10
ให้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบด้วย ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2563
2. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากส่วนราชการหรือสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา และแจ้งผลการอนุมตั ิให้ ธ.ก.ส. ส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ ภายในวันที่
13 มีนาคม 2563
3. เมื่อส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้ทราบผลการอนุมัติตามข้อ 2 แล้ว ให้ดำเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยดำเนินการ ดังนี้
3.1) จัดส่งเอกสารหลักฐานผูไ้ ด้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) คำขอกู้ยืม (ทป. ๑ ฉบับ พ.ศ. 2563) ฉบับจริง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
2) หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้สำนักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ (สำหรับผู้กู้) และ (สำหรับผู้ค้ำประกัน) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5
3) แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหั กเงินเดือน เงินได้รายเดือน
และเงินอื่นใด เพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6
4) บัญชีรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้ กู้ ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูของคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ/
เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แบบ สป. - สท.) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7
3.2) แจ้ งข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมทราบ
4. เมื่อ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ ได้ทราบผลการอนุมัติตามข้อ 2 แล้ว ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 2 เมษายน 2563 โดยดำเนินการ ดังนี้
/4.1 แจ้ง...

-34.1 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด/สาขา
4.2 เมื่อสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด/สาขา ได้รับรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติจาก ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่
ให้ดำเนินการจัดทำสัญญาเงินกู้และจ่ายเงินกู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
อนึ่ง การจ่ายเงินกู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อนำเงินไปชำระหนี้บัตรเครดิต
หรือบัตรสินเชื่อเงินสด ต้องเป็นมูลหนี้ที่เกิดก่อนวันที่ 17 มกราคม 2563 เท่านั้น
ทั้งนี้ หากข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่จัดทำสัญญาแล้ว ขอยกเลิก/สละสิทธิ์หรือ
ด้วยเหตุใด ๆ ให้สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด/สาขา แจ้งรายชื่อให้ ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สำนัก งานปลัด กระทรวงศึก ษาธิก ารทราบ โดยทัน ทีน ับ แต่ว ัน ที ่ไ ด้รับ แจ้ง ผลการอนุม ัต ิจ าก สำนัก งาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
5. การรับชำระหนี้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้
5.1 ให้ส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ กำกับ
ติ ด ตาม ดำเนิ น การหั กเงิน เดื อน เงิน ได้ รายเดื อนและเงิน ได้ อื่ นของผู้ กู้ (ยอดตามใบแจ้ งหนี้ จาก ธ.ก.ส.)
เพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดฯ ตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย 6 และปฏิบัติตามแนวทางและขั้นตอนการรับชำระหนี้ฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9
5.2 ให้ ธ.ก.ส. สำนักงานใหญ่ กำกับ ติดตาม และประสานสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด
ที่เกี่ยวข้องจัดส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับเงินกู้ยืมตามแบบรายงานของ ธ.ก.ส.
และจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ส่วนราชการ/สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อหักเงินชำระหนี้ในเดือนถัดไปนับจากวันที่
ได้รับเงินกู้แล้วและรายงานสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ
ทั้งนี้ สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางอิเลกทรอนิกส์โดยสแกนผ่าน
QR Code ท้ายหนังสือนี้ อนึ่ง หากแบบสอบถามความพึงพอใจ ฯ มีจำนวนไม่เพียงพอขอให้ส่วนราชการหรือ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสำเนาเพิ่มเติมโดยใช้งบประมาณทีส่ ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรให้
หมายเหตุ QR Code
1. ประกาศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศ ณ วันที่
11 กรกฎาคม 2562 พร้อมตัวอย่าง
2. คำขอกู้ยืม (ทป. ๑ ฉบับ พ.ศ. 2563)
3. หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินชำระหนี้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
(สำหรับผู้กู้) และ (สำหรับผู้ค้ำประกัน)
4. แบบคำรับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน เงินได้รายเดือนและเงินอื่นใด
เพื่อชำระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
5. บัญชีรายชื่อข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติ ให้ กู้ยืม เงินทุน
หมุน เวียนฯ ของคณะอนุ กรรมการบริห ารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ/เขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี
พ.ศ. 2563 (แบบ สป. - สท.)
6. รายงานผลการตรวจสอบคำขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563 จำแนกตามตำแหน่ง
7. แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2563
8. โปรแกรมคำนวณเงินคงเหลือ 30 เปอร์เซ็นต์

