เอกสารหมายเลข 2
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่สำคัญของทุนหมุนเวียน
(ไตรมำสที่ 4 เดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2564)
ด้วยกระทรวงการคลั ง ได้ก าหนดให้ เงินทุ นหมุนเวียนเพื่ อแก้ไขปั ญหาหนี้ สิ นข้ าราชการครู
เข้า สู ่ร ะบบประเมิน ผลการด าเนิน งานเงิน ทุน หมุน เวีย นของกรมบัญ ชีก ลางตั ้ง แต่ปี บั ญชี 2548 ส าหรั บ
ในปี บั ญชี 2564 ก าหนดเกณฑ์ วัดการด าเนิ นงานไว้ 6 ด้ าน รวม 14 ตั วชี้ วัด ซึ่ ง ด้ านที่ 5 การปฏิ บั ติ งานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ข้อที่ 2 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่สาคัญผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
ประกอบด้วย 1) ผลการดาเนินงานด้านการเงิน 2) ผลการดาเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน 3) ระบบบริหารความเสี่ยง 4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ 5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
โดยก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารทุ น หมุ น เวี ย นมี ก ารติ ด ตามอย่ า งครบถ้ ว นเพี ย งพอและสม่ าเสมอ
ทั้งปี ซึ่งสานักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดทารายงานผลการปฏิบัติงานที่สาคัญของทุนหมุนเวียนตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
ดังนี้
1. ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงิน
1.1 กำรกำกับติดตำมกำรชำระหนี้
ตัวชี้วัดที่ 1.1 อัตรำส่วนกำรรับชำระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
ค่าเป้าหมายตามบันทึก
ข้อตกลงฯ

ระดับที่ 1

ระดับที่ 2

ระดับที่ 3

ระดับที่ 4

ระดับที่ 5

94

95

96

97

98

สูตรคำนวณ
อัตราส่วนการรับชาระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ครบกาหนดชาระ
=
จานวนหนี้ที่ได้รับชาระคืนภายในปีบัญชี 2564 × 100
จานวนหนี้ที่ครบกาหนดชาระภายในปีบัญชี 2564
แสดงผลเป็นรายปี
=
138,923,255.21 × 100
140,138,376.00

= 99.13 (ระดับ 5)

/แสดงผล…

-2แสดงผลเป็นรายไตรมาส
ไตรมาสที่

หนี้ที่ครบกาหนด

ปีบัญชี 2564
หนี้ที่รับชาระคืน

เฉลี่ย

1

35,288,679.00

34,771,278.69

98.53

2

35,148,189.00

35,505,825.21

101.02

3

34,990,279.00

35,182,898.38

100.55

4

34,711,229.00

33,463,252.93

96.40

รวม

140,138,376.00

138,923,255.21

99.13

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

แผนภูมิแท่งแสดงอัตรำส่วนกำรรับชำระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ครบกำหนดชำระ
/ตัวชี้วัด...

-3ตัวชี้วัดที่ 3.2 ควำมสำเร็จในกำรดำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรหนี้เพื่อลดกำรค้ำงชำระ
ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 อัตราการลดลงของหนี้ที่ค้างชาระไม่เกิน 1 ปี
ค่าเป้าหมาย
ตามบันทึกข้อตกลงฯ

ระดับที่ 1
60.0

ระดับที่ 2
62.5

ระดับที่ 3
65.0

ระดับที่ 4
67.5

ระดับที่ 5
70.0

= จานวนหนี้ค้างชาระไม่เกิน 1 ปี ที่ได้รับชาระคืน ภายในปีบัญชี 2564 ×100
จานวนหนี้ที่ค้างชาระไม่เกิน 1 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2563 ยกมาต้นปี
=

1,379,027.64 × 100 = 81.70 % (ระดับ 5)
1,687,839.42
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

แผนภูมิแท่งแสดงกำรลดลงของหนี้ที่ค้ำงชำระไม่เกิน 1 ปี
/ตัวชี้วัด...

-4ตัวชี้วัดย่อย 3.2.2 อัตราการลดลงของหนี้ที่ค้างชาระเกิน 1 ปี
ค่าเป้าหมายตามบันทึก
ข้อตกลงฯ
=
=

ระดับที่ 1
20.0

ระดับที่ 2
22.5

ระดับที่ 3
25.0

ระดับที่ 4
27.5

ระดับที่ 5
30.0

จานวนหนี้ค้างชาระเกิน 1 ปี ที่ได้รับชาระคืน ภายในปีบัญชี 2564 ×100
จานวนหนี้ที่ค้างชาระเกิน 1 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2563 ยกมาต้นปี
1,068,287.87 × 100 = 43.25 % (ระดับ 5)
2,470,068.91
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

แผนภูมิแท่งแสดงกำรลดลงของหนี้ที่ค้ำงชำระเกิน 1 ปี
/1.2 ร้อยละ...

-51.2 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยภำพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนกำรเบิกจ่ำยภำพรวม ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ตามมติ ครม. เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนแม่บท)
ตัวชี้วัดที่ 6.1 กำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยที่ได้รับอนุมัติ

ค่าเป้าหมาย
ตามบันทึก
ข้อตกลงฯ

ระดับที่ 1
ระดับที่ 2
ระดับที่ 3
ระดับที่ 4
ระดับที่ 5
ใช้จ่ายได้
ใช้จ่ายได้
ใช้จ่ายได้
ใช้จ่ายได้
ใช้จ่ายได้
น้อยกว่า
น้อยกว่า
น้อยกว่า
น้อยกว่า
ตามมติ ครม.
มติ ครม.
มติ ครม.
มติ ครม.
มติ ครม.
ร้อยละ 12
ร้อยละ 9
ร้อยละ 6
ร้อยละ 3
ปีบัญชี 2564 ครม. ยังไม่มีมติ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิ ทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจาปี หรือมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ซึ่งกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการดาเนินงานทุน
หมุนเวียน ประจาปีบัญชี 2564 กาหนดให้ปรับค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 ดังนี้
- กรณีการใช้จ่ายงบลงทุน เท่ากับร้อยละ 100
- กรณีการใช้จ่ายภาพรวม เท่ากับร้อยละ 100

เงินทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายได้ = จานวนที่เบิกจ่าย (เงินกู้ยืม + ค่าใช้จ่าย) × 100
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
=

349,176,759.20 × 100 = 71.55% (ระดับ 1)
487,993,300.00
ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564

/ตัวชี้วัด...

-6-

เงินที่ได้รบั อนุมัติ

แผนภูมิแท่งแสดงกำรใช้เงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยได้รับอนุมัติ (แยกตำมงบที่ได้รับอนุมัติ)
2. ผลกำรดำเนินงำนที่ไม่ใช่กำรเงินตำมวัตถุประสงค์และภำรกิจของทุนหมุนเวียน
2.1 การจัดทาหลักเกณฑ์
- จัด ท าหลัก เกณฑ์แ ละวิธ ีก ารช าระคืน เงิน กู ้แ ละการเรีย กคืน เงิน กู ้ย ืม เงิน ทุน หมุน เวีย น
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2564 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่
12 มกราคม 2564 และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว
2.2 การจัดสรรเงินให้กู้ยืม
1.1 กระทรวงการคลังได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 สาหรับเป็นวงเงินให้กู้ยืมจานวน 458,650,000 บาท
1.2 คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา
หนี้ สิ นข้ าราชการครู ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 458,650,000 บาท ตามสั ดส่ วนจ านวนเงิ นที่
กระทรวงการคลังอนุมัติต่อจานวนเงินที่ต้องการกู้ยืมของผู้มีคุณสมบัติในแต่ละส่วนราชการและสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
/1.3 คณะ...

-71.3 คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ข้ า ราชการครู
ในคราวประชุ มครั้ งที่ 3/2564 เมื่ อวั นที่ 20 เมษายน 2564 ได้ มี มติ อนุ มั ติ จั ดสรรวงเงินให้ กู้ ยื มของเงินทุ น
หมุ น เวี ย นเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น ข้ า ราชการครู ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้ ง ที่ 2) จ านวน
321,669,365.28 บาท ให้ ข้าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษากู้ ยืม ตามหลั ก เกณฑ์ และวิธีก ารให้ กู้ยื ม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563
1.4 คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาหนี้ สิ น ข้ า ราชการครู
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) จานวน 140,998,436.36 บาท
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563
1.5 ตามมติข้อ 1.2-1.4 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการและ
สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษาเพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสังกัดได้ทราบและดาเนินการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2563
1.6 การจั ดสรร ครั้งที่ 1/2564 คณะอนุกรรมการบริห ารเงินทุนหมุนเวียนส่ วนราชการและ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพื้นที่การศึกษา ได้อนุมัติให้ข้าราชการครูกู้ยืม จานวน 430 ราย
เป็นเงินจานวน 136,980,634.72 บาท
1.7 การจัดสรร ครั้งที่ 2/2564 คณะอนุกรรมการบริห ารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการและ
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารเงิน ทุ น หมุ น เวียนจั งหวัด /กรุงเทพมหานคร จ านวน 441 ราย เป็ น เงิน จานวน
161,131,946.65 บาท
1.8 การจัดสรร ครั้งที่ 3/2564 คณะอนุกรรมการบริห ารเงินทุนหมุนเวี ยนส่วนราชการและ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร ได้อนุมัติให้ข้าราชการครูกู้ยืม จานวน
342 ราย เป็นเงินจานวน 114,730,489.10 บาท
1.9 การจัดสรรวงเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ให้ข้าราชการครูกู้ยืม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปผลได้ดังนี้
(ราย/บาท)
ครั้ง
ที่
1
2
3

ข้ำรำชกำรครู
ได้รับอนุมัติให้กยู้ ืม
รำย
430
441
257
85
(342)

จำนวนเงิน

ธ.ก.ส.จ่ำยเงินกู้
รำย

จำนวนเงิน

136,980,634.72 374 121,578,252.53
161,131,946.65 401 147,031,481.31
85,197,709.33 189 63,182,753.80
29,532,779.77 (114,730,489.10) -

คงเหลือและรอรับเงินกู้
(เนื่องจำกสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564)

ถอนควำมประสงค์
รำย

จำนวนเงิน

รำย

จำนวนเงิน

หมำยเหตุ

56
24
20
-

15,304,981.77
8,136,014.62
6,334,747.25
-

16
48
85
-

5,315,450.72
15,680,208.28
29,532,779.77
-

-

รวม 1,213 412,843,070.47 964 331,792,487.64 100 29,775,743.64 149 50,528,438.77

เรื่องอยู่ที่ ธ.ก.ส.
เรื่องอยู่ที่สานักงาน ก.ค.ศ.
ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณ
พ.ศ. 2565
จ่ายให้กับผู้รอรับเงินกู้

/จากตาราง…

-8จากตารางมีข้าราชการครูผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม จานวน 1,213 ราย เป็นเงินจานวน 412,843,070.47 บาท
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังได้จัดสรรวงเงิน ให้กู้ยืม จานวน 458,650,000 บาท ดังนั้น
สรุปได้ว่ามีข้าราชการได้รับอนุมัติให้กู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 90.01 เมื่อเทียบกับ ค่ำเกณฑ์วัด ของตัวชี้วัดที่ 3.1
อยู่ในระดับ 3
2.3 การพัฒนาบุคลากร
จั ดประชุมเชิงปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาประสิ ท ธิภ าพการปฏิ บั ติงานของบุ คลากรส านั กบริหารเงินทุ น
หมุนเวียน สานักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อาเภอชะอา
จังหวัดเพชรบุ รี โดยมีผู้ เข้าร่วมประชุม จานวน 30 คน และมีผลการทดสอบ เรื่อง หลักการบังคับคดีและ
การติดตามสืบหาหลักทรัพย์ ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 55 และหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 89
2.4 ช่องทางรับข้อร้องเรียน
ช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดาเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
โดยได้แจ้งส่วนราชการ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
แสดงความคิดเห็น ตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่างๆ ในการดาเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 4 ช่องทาง ดังนี้ 1) E-mailภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา otepc07@hotmail.com
2) ส่งหนังสือถึงสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3) โทรศัพท์ถึงสานักงาน ก.ค.ศ. โทร. 0 2280 7972-4 และ
4) โทรสาร 0 2280 7970 และ 0 2280 2844
3. ผลกำรดำเนินงำนระบบบริหำรควำมเสี่ยง
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ดาเนินการ ดังนี้
1. ตั้งคณะทางานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการดาเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีบัญชี 2564
2. ประชุมคณะทางานฯ โดยได้กาหนดให้มีรายการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่ ง จานวน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกลยุทธ์ 2) ด้านการปฏิบัติงาน 3) ด้านการเงิน และ 4) ด้านการปฏิบัติ
ตามกฎ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. จั ดท า/ทบทวนคู่มื อ และแผนการบริห ารความเสี่ ยงเงินทุ น หมุ นเวียนเพื่ อ แก้ ไขปั ญหาหนี้สิ น
ข้าราชการครู ประจาปีบัญชี 2564 โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564 มีมติเห็นชอบคู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุน
หมุนเวียนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

/รายการ...

-9รายการความเสี่ยง
1. ด้ำนกลยุทธ์ :
การจัดสรรเงินให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนีส้ ิน
ข้าราชการครู ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงิน 458,650,000 บาท
อาจไม่สามารถจัดสรรได้
ตามเป้าหมาย

2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน :
บุค ลากรมีท ัก ษะด้า น
เทคโนโลยีส ารสนเทศ
ไม่เ พีย งพ อ เนื ่อ งจาก
เงินทุนหมุนเวียนฯ มีการ
พั ฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การด าเนิน งานเงิน ทุน
ห ม ุน เว ีย น ฯ ใ ห ้เ ก ิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ปัจจัยเสี่ยง
1. ข้ าราชการครู แ ละ
บุคลากร ทางการศึกษา
ผู้ ไ ด้ รั บ การพิ จารณ า
อนุมัติให้กู้ยืมบางรายขอ
ส ล ะ สิ ท ธิ์ แ ล ะ ห รื อ
คู่ ส มรสของผู้ กู้ ยื ม และ
ผู้ค้าประกันไม่ยินยอม
2. ส่ ว นราชการ/เขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา/ธ.ก.ส.
บางแห่ ง ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งาน
ก า ร ให้ กู้ ยื ม เงิ น ทุ น
หมุนเวียนฯ

บุคลากรบางส่วนยังขาด
ทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การด าเนิ น งานเงิ น ทุ น
ห มุ น เ วี ย น ที่ มี ก า ร
พัฒนาขึ้นมาใหม่

แผนการบริหารความเสี่ยง/
กิจกรรม
การจั ดสรรเงินทุ นหมุ นเวี ยนเพื่ อ
แก้ ไขปั ญ หาหนี้ สิ น ข้ า ราชการครู
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วงเงิน 458,650,000 บาท
โดยมีกิจกรรม ดังนี้
1. แจ้ ง ส่ ว นราชการ/ส านั ก งาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ให้ จั ด ท าบั ญ ชี
รายชื่ อ ผู้ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ แ ละบั ญ ชี
รายชื่อสารองในกรณี ผู้กู้ยืมบางราย
ที่ข อสละสิ ท ธิ์และหรือ คู่ส มรสของ
ผู้ กู้ ยื ม และผู้ ค้ าประกั น ไม่ ยิ น ยอม
เพื่อเรียกบัญชีรายชื่อสารองมาจัดทา
สัญญากู้ยืม
2 .ก า กั บ ติ ด ต า ม แ ล ะ แ จ้ ง
ส่วนราชการ/เขตพื้นที่การศึกษา/ธ.ก.ส.
ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
3. รายงานผลการด าเนิ น งาน
การจัดสรรเงินกู้ยืมฯ ต่อคณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นระยะ

การดาเนินการ
ดาเนินการ
แล้ว





อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

หมายเหตุ

-ดาเนินการแจ้งส่วน
ราชการ/สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ให้จัดทา
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติ
และบัญชีรายชื่อสารองใน
กรณีผู้กู้ยมื บางรายที่
ขอสละสิทธิ์และหรือ
คู่สมรสของผู้กู้ยืมและ
ผู้ค้าประกันไม่ยินยอม
เพื่อเรียกบัญชีรายชื่อ
สารองมาจัดทาสัญญา

-ดาเนินการกากับ ติดตาม
และแจ้งส่วนราชการ/เขต
พื้นที่การศึกษา/ธ.ก.ส. ให้
ปฏิบัติตามขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานการให้กู้ยมื
เงินทุนหมุนเวียนฯ



-ได้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานการจัดสรรเงิน
กู้ยืมฯ ต่อคณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ
เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง-

1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุ ค ลากรผู้ ป ฏิ บั ติ ง านเงิ น ทุ น
หมุนเวียน(โปรแกรมฐานข้อมูลลูกหนี้
เงินทุนหมุนเวียนฯ) ที่สานักงาน ก.ค.ศ.
ได้ พั ฒ นาขึ้ น ใหม่ โดยจั ด ประชุ ม
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564



2.ติดตามผลหลังจากการนามาใช้
ในการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ
ของบุคลากร



-ดาเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/อบรมเพือ่
พัฒนาประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิ านเงินทุน
หมุนเวียนฯ (โปรแกรม
ฐานข้อมูลลูกหนีเ้ งินทุน
หมุนเวียนฯ) ที่สานักงาน
ก.ค.ศ.ได้พัฒนาขึ้นใหม่
ในวันที 2 ส.ค.64
(เนื่องจากระบบ
ฐานข้อมูลของสานักงาน
ก.ค.ศ.มีเหตุขัดข้องและ
เกิดสถานการณ์โรค
ระบาด Covid-19 จึงทา
ให้เกิดความล่าช้า ในการ
จัดทาโปรแกรมฯและการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ)
- ดาเนินการติดตามผล
หลังจากการนามาใช้ใน
การปฏิบัตงิ านเงินทุน
หมุนเวียนฯ ของบุคลากร

/รายการ…

-10การดาเนินการ

รายการความเสี่ยง

ปัจจัยเสี่ยง

แผนการบริหารความเสี่ยง/
กิจกรรม

3. ด้ำนกำรเงิน :
ก ารต รวจ ส อ บ แ ล ะ
จั ด ท ารายงานการเงิน ใน
ภาพรวมเพื่อส่งสานักงาน
การต รวจ เงิ น แ ผ่ น ดิ น
ไม่ ทั น ต าม ระ ย ะ เวล า
ทีก่ าหนด

1. เจ้ าหน้ าที่ ผู้ จั ดท า
รายงาน การเงิ น ของ
เงินทุนฯ ของส่วนราชการ/
ส พ ท .มี ค วาม รู้ ค วาม
เข้าใจในการจัดทารายงาน
การเงินยังไม่เพียงพอ
2. การจั ดท ารายงาน
การเงิ น และการจั ด ส่ ง
เอกสารประกอบ การเบิก
จ่ ายเงิ นของส่ วนราชการ/
สพท. มีความล่าช้า

1. แจ้งแนวทาง/คู่มือการปฏิบัตงิ าน
การจัดทารายงานการเงินของเงินทุนฯ
2. แจ้งกาหนดระยะเวลาการจัดส่ง
รายงานการเงิน และเอกสารประกอบ
การเบิก จ่ายเงิน ไปยังส่วนราชการ/
เขตพื้นที่การศึกษา
3. กากับ ดูแล ตรวจสอบรายงาน
การเงิ น และเอกสารประกอบการ
เบิ กจ่ า ยเงิ น ของส่ วนราชการ/
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา ก่ อ นน าส่ ง
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน



4. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ
ระเบี ยบ และกฎหมำย
ที่เกี่ยวข้อง :
การพิ จารณาอนุมั ติเงิน
กู้ ยื มเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นฯ
ของส่ วนราชการ/เขตพื้ นที่
การศึ กษาไม่ เ ป็ น ไปตาม
หลั ก เกณ ฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
กู้ ยื ม เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นฯ
กาหนด

ส่วนราชการ/เขตพื้นที่
การศึ ก ษ า พิ จ ารณ า
อนุมัติคุณสมบัติการกู้ยืม
เงิ น ทุ น ห มุ น เวี ย น ฯ
ไ ม่ เป็ น ป ฏิ บั ติ ต า ม
หลักเกณฑ์ฯ ที่กาหนด

1. แจ้งเวียน/ชี้แจง หลักเกณฑ์ และ
วิ ธี การกู้ ยื มเงิ นทุ นหมุ นเวี ยนฯ
ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ถื อ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ตรวจสอบผลการพิ จ ารณา
อนุ มั ติ เงิ น กู้ ยื มเงิ น ทุ น หมุ น เวี ยนฯ
ของส่วนราชการ/เขตพื้นที่การศึกษา
ที่ส่งมายังสานักงาน ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนด



ดาเนินการ
แล้ว







อยู่ระหว่าง
ดาเนินการ

หมายเหตุ
-ดาเนินการแจ้งแนว
ทางการจัดทารายงาน
การเงินของเงินทุน
หมุนเวียนฯ
-ดาเนินการแจ้งกาหนด
ระยะเวลาการจัดส่ง
รายงานการเงิน และ
เอกสารประกอบ การเบิก
จ่ายเงินไปยังส่วน
ราชการ/เขตพื้นที่
การศึกษา
- ดาเนินการกากับ ดูแล
ตรวจสอบรายงานการเงิน
และเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเงินของส่วน
ราชการ/เขตพื้นที่
การศึกษา ก่อนนาส่ง
สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน

-ดาเนินการแจ้งเวียน/
ชี้แจง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนฯ
ให้หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
เพื่อถือปฏิบัตอิ ย่าง
เคร่งครัด
-ดาเนินการตรวจสอบผล
การพิจารณาอนุมัตเิ งิน
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
ของส่วนราชการ/เขต
พื้นที่การศึกษา ที่สง่
มายังสานักงาน ก.ค.ศ.
อย่างเคร่งครัด เพื่อให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนด

4. ผลกำรดำเนินงำนระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ
การบริหารจัดการสารสนเทศมีตัวชี้วัดที่ต้องดาเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดาเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียน ประจาปีบญ
ั ชี 2564 จานวน 2 ตัวชี้วัด คือ
4.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การดาเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของทุนหมุนเวียน มีจานวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (เป็นงานโครงการหลักโดยมีโครงการย่อย
อยู่กับตัวชี้วัดที่ 4.3 โครงการที่ 1 และ 2)
2) โครงการพั ฒ นาและยกระดั บ บุ ค ลากรให้ มี ค วามรู้แ ละทั ก ษะด้ านเทคโนโลยีดิ จิ ทั ล
สารสนเทศ (เป็นงานโครงการหลักโดยมีโครงการย่อยอยู่กับตัวชี้วัดที่ 4.3 โครงการที่ 5)
โดยทั้ง 2 โครงการดาเนินการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว
/4.2 ตัวชี้วัด...

-114.2 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล มีจานวน 6 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ
พัฒนาฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันได้ใช้งานอยู่
2) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ
เป็นระบบต่อเนื่องจาก 1) ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ แต่เนื่องจาก
การจัดทาฐานข้อมูลฯ โดยเจ้าหน้าที่ของเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นผู้ดาเนินการ ยังมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ไม่เพียงพอ จึงควรจ้างบริษัทในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบ ซึ่งได้มีแผนดาเนินการ
ปีบัญชี 2565
3) โครงการศึกษาการเช่าใช้สิทธิ์ (Line Offcial Account : Line OA)
ได้ดาเนินการเปิดใช้สิทธิ์ (Line Offcial Account : Line OA) และเริ่มใช้งานเรียบร้อยแล้ว
และได้ศึกษาและทาการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วม จานวน 400 ราย โดยผลจากการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลพบว่า
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่านระบบ Line Offcial Account ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้ า ราชการครู อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ในภาพรวมเท่ า กั บ 4.24 คะแนน แต่ จ ากการวิ เ คราะห์ พ บว่ า
ยังไม่มีความจาเป็นที่จะต้องลงทุน ในการเช่าใช้สิทธิ์ (Line Offcial Account : Line OA) ยังคงใช้รูปแบบเดิม
เนื่องจากผู้รับบริการยังมีน้อยเกินไป
4) โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ดาเนินการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามข้อ 4.1 ให้แก่เจ้าหน้าที่
ภารกิ จ กองทุ น และสวัส ดิ ก ารทางการศึ ก ษาเสร็จ เรีย บร้อ ย โดยเป็ น การจั ด อบรมผ่ านสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564
5) โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ประจาปีบัญชี 2564
ซึ่งได้ดาเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
6) โครงการจั ด ท า/ทบทวน แผนปฏิ บั ติ ก ารดิ จิ ทั ล (ระยะยาว) พ.ศ. 2565 – 2567
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปีบัญชี 2565 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ
คณะกรรมการบริ ห ารเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นฯ ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 7/2564 เมื่ อ วั น ที่
22 กัน ยายน 2564 ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็ นชอบทั้ง 2 แผน คือ แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)
พ.ศ. 2565 – 2567 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจาปีบัญชี 2565

/5. ผลกำร...

-125. ผลกำรดำเนินงำนระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ดาเนินกิจกรรมแล้ว ดังนี้
1) การสรรหาอัตรากาลังของพนักงานทุนหมุนเวียน
1.1 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สานักงานเลขาธิการ ของสานักงาน ก.ค.ศ. ได้ดาเนินการสรรหา
อัตรากาลั งของพนั กงานทุน หมุน เวีย น โดยมีการประชุมคณะกรรมการดาเนิ นการสรรหาและเลื อกสรรฯ
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2563
1.2 สานักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรับสมัครเพื่อดาเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ระหว่างวันที่
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 สอบสรรหาและเลือกสรรฯ วันที่ 5 มีนาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 9 มีนาคม 2564
รายงานตัวและปฏิบัติงานวันที่ 15 มีนาคม 2564 จานวน 6 อัตรา ได้แก่ นิติกร (1) นักวิเคราะห์งบประมาณ (1)
นักวิชาการเงินและบัญชี (2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) และเจ้าพนักงานธุรการ (1) ทั้งนี้ ได้แจ้ง สานักงาน ก.ค.ศ.
เพื่อสรรหาพนักงานทุนหมุนเวียน อีก 2 ตาแหน่ง คือ นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ
2) การจัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ได้จัดทาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของข้าราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน
ในรอบการประเมิ น ครั้ งที่ 1/2564 เมื่ อเดือนตุ ลาคม 2563 ซึ่งมี การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานรายบุ ค คล
ของข้าราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน ในเดือนมีนาคม 2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อเดือนเมษายน 2564
ซึง่ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของข้าราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน ในเดือนกันยายน 2564
3) การจัดการความรู้ในองค์กร
ได้ มี ก ารประชุ ม เจ้ าหน้ าที่ เพื่ อ ชี้ แ จง ซั ก ซ้ อ มความเข้ าใจ และการตอบค าถามเกี่ ย วกั บ
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่
14 มกราคม 2564
4) จั ดประชุ มเชิ งปฏิ บั ติ การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของบุ คลากรส านั กบริ ห าร
เงินทุนหมุนเวียน สานักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท
อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี
5) คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564
ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็ นชอบ 2 แผน คือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว (พ.ศ. 2565-2567)
และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจาปีบัญชี 2565

