
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                              
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ. 2562 

 
 ผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ. 2562   คือ  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ตามมาตรา  38  ก.  ข.  และ  ค. (1)  ซึ่งได้แก่  ครูผู้สอน  ผู้บริหารสถานศึกษา  ผู้บริหารการศึกษา  และ
ศึกษานิเทศก์   
 การปฏิบัติงานเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 1.  ส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษา  ด าเนินการดังนี้ 
  1.1)  ประชาสัมพันธ์และประกาศให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทราบเกี่ยวกับ                
การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ. ๒๕62  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  2  พร้อมทั้งแจ้งก าหนดวัน  เวลา  
และสถานที่  ในการยื่นค าขอกู้ยืม  ตามแบบค าขอกู้ยืม  (ทป. ๑  ฉบับ พ.ศ.  2562)  และรวบรวมค าขอกู้ยืมเงิน
จากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  14  มิถุนายน  
2562 
   ทั้งนี้  ต้องให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ประสงค์ขอกู้ตอบแบบสอบถาม       
ความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปีบัญชี  พ.ศ.  2562  และให้ตรวจสอบคุณสมบัติการกู้ยืมของตนเองให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมฯ  พ.ศ.  2562  ก่อนยื่นค าขอกู้  (หากคุณสมบัติของผู้กู้ยืม              
ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ฯ ไม่ควรน าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะอนุกรรมการ) 
  1.2)  ส าเนาค าขอกู้ยืม  (ทป. ๑  ฉบับ  พ.ศ.  2562)  พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบการ
พิจารณาส่งส านักงาน  ธ.ก.ส.  จังหวัดที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือตรวจสอบ/วิเคราะห์สถานภาพทางการเงินและความสามารถ              
ในการช าระหนี้ของผู้กู้ยืม  พร้อมเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษา  ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  25  มิถุนายน 2562 
  1.3)  จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณา
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  พ.ศ.  2562  และพิจารณา
การติดตามหนี้ค้างช าระ  โดยจะต้องมีผู้บริหารฝ่ายกิจการนโยบายรัฐ  หรือผู้แทน  ธ.ก.ส.  เข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง  
โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  8  กรกฎาคม  2562 
  1.4)  เมื่อด าเนินการตามข้อ 1.3 แล้วเสร็จให้รวบรวมเอกสารส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  ดังนี้  
   1)  บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ของคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประจ าปี  พ.ศ.  2562  (ตามแบบ  สป. - สท.)  พร้อมแนบส าเนาบัตรประชาชนของผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกัน   
 

/2)  ส าเนา... 
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    2)  ส าเนาสลิปเงินเดือน ๆ  ล่าสุดของผู้กู้ยืมและของผู้ค้ าประกัน 
    3)  รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ  ที่ระบุรายละเอียด             
ผู้กู้และจ านวนเงิน  ในครั้งที่มีการพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ   
    4)  รายงานผลการตรวจสอบค าขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติไม่ เป็นไปตามหลักเกณฑ์              
และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  2562  จ าแนกตามต าแหน่ง   
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  9 
    5)  แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่มีต่อ
การให้บริการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปีบัญชี  พ.ศ.  2562 
   โดยส่งให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ภายในวันที่  19  กรกฎาคม  2562                         
เพ่ือตรวจสอบผลการพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง 
  1.5  กรณีที่ไม่มีการจัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่
การศึกษา  เนื่องจากผู้ยื่นกู้มีคุณสมบัติไม่ครบให้จัดส่งรายงานผลการตรวจสอบค าขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติ              
ไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  2562  
จ าแนกตามต าแหน่ง  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  9  ให้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบด้วย  ภายในวันที่                   
19  กรกฎาคม  2562 
 2. ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  ตรวจสอบเอกสารที่ได้รับจากส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษา  
และแจ้งผลการอนุมัติให้ ธ.ก.ส./ส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบ  ภายในวันที่  31  กรกฎาคม  2562 
 3. เมื่อส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่การศึกษา  ได้ทราบผลการอนุมัติตามข้อ 2  แล้ว  ให้ด าเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในวันที่  7  สิงหาคม  2562  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
   3.1)  จัดส่งเอกสารหลักฐานผูไ้ด้รับอนุมัติให้กู้ยืมให้ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ดั งนี้ 
    1)  ค าขอกู้ยืม  (ทป. ๑  ฉบับ พ.ศ.  2562)  ฉบับจริง  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  3 
    2)  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินช าระหนี้ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ  (ส าหรับผู้กู้)  และ  (ส าหรับผู้ค้ าประกัน)  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  4 
    3)  แบบค ารับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน  เงินได้รายเดือน               
และเงินอ่ืนใด  เพ่ือช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  5 
    4)  บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูองคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการ/เขตพ้ืนที่
การศึกษา  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (แบบ  สป. - สท.)  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  6 
   3.2)  แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืมทราบ   
 4. เมื่อ ธ.ก.ส.  ส านักงานใหญ่  ได้ทราบผลการอนุมัติตามข้อ 2  แล้ว  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่  22  สิงหาคม  2562  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 
   4.1 แจ้งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัตใิห้กู้ยืมให้ส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด/สาขา  
   4.2 เมื่อส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด/สาขา  ได้รับรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติจาก ธ.ก.ส. ส านักงานใหญ่
ให้ด าเนินการจัดท าสัญญาเงินกู้และจ่ายเงินกู้ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

/ทั้งนี้... 
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   ทั้งนี้  หากข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จัดท าสัญญาแล้ว  ขอยกเลิก/                    
สละสิทธิ์หรือด้วยเหตุใด ๆ  ให้ส านักงาน  ธ.ก.ส. จังหวัด/สาขา แจ้งรายช่ือให้ส่วนราชการ/ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา/ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ โดยทันทีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการอนุมัติ
จากส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ   
  5.  การรับช าระหนี้  ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องด าเนินการดังนี้ 
   5.1  ให้ส่วนราชการ/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ก ากบั ติดตาม  
ด าเนินการหักเงินเดือน  เงินได้รายเดือนและเงินได้อ่ืนของผู้กู้ (ยอดตามใบแจ้งหนี้จาก  ธ.ก.ส.)  เพ่ือช าระหนี้
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ตามค ารับรองของหน่วยงานต้นสังกัดฯ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย (5) 
และปฏิบัติตามแนวทางและข้ันตอนการรับช าระหนี้ฯ  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  (8)   
   5.2  ให้  ธ.ก.ส.  ส านักงานใหญ่  ก ากับ  ติดตาม  และประสานส านักงาน  ธ.ก.ส.  จังหวัด                  
ทีเ่กี่ยวข้องจัดส่งรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ที่ได้รับเงินกู้ยืมตามแบบรายงานของ  ธ.ก.ส.  
และจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ส่วนราชการ/ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เพ่ือหักเงินช าระหนี้ในเดือนถัดไปนับจากวันที่    
ได้รับเงินกู้แล้วและรายงานส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบ   
  ทั้งนี้  สามารถ  download  เอกสารที่เกี่ยวข้องผ่านทางช่องทางอิเลกทรอนิกส์โดยสแกนผ่าน   
QR Code ท้ายหนังสือนี้  อนึ่ง  หากแบบสอบถามความพึงพอใจ ฯ มีจ านวนไม่เพียงพอขอให้ส่วนราชการ/
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาส าเนาเพ่ิมเติมโดยใช้งบประมาณที่ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดสรรให้ 
 

หมายเหตุ   QR Code   
  1.  ค าขอกู้ยืม  (ทป. ๑  ฉบับ พ.ศ.  2562)   
  2.  หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการ/หน่วยงานหักเงินช าระหนี้ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
(ส าหรับผู้กู้)  และ  (ส าหรับผู้ค้ าประกัน)   
  3.  แบบค ารับรองของหน่วยงานต้นสังกัดในการหักเงินเดือน  เงินได้รายเดือนและเงินอ่ืนใด  
เพ่ือช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู   
  4.  บัญชีรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม  พร้อมรายชื่อ 
ผู้ค้ าประกัน  (แบบ  สป. - สท.)   
  5.  รายงานผลการตรวจสอบค าขอกู้ยืมที่ผู้กู้ยืมมีคุณสมบัติไมเ่ป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  พ.ศ.  2562  จ าแนกตามต าแหน่ง   
  6.  แบบสอบถามความพึงพอใจของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปีบัญชี พ.ศ. 2562 
 


