
รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญของทุนหมุนเวียน 
 (ไตรมำสที่ 4  เดือนกรกฎำคม – กันยำยน 2564) 

 
 ด้วยกระทรวงการคลัง  ได้ก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู       
เข้าสู ่ระบบประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลางตั ้งแต่ปีบัญชี 2548 ส าหรับ                             
ในปีบัญชี 2564 ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงานไว้ 6 ด้าน รวม 14 ตัวชี้วัด ซึ่งด้านที่ 5 การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ข้อที่ 2 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 
ประกอบด้วย 1)  ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 2) ผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจ
ของทุนหมุนเวียน 3) ระบบบริหารความเสี่ยง 4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ 5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
โดยก าหนดให้คณะกรรมการบริหารทุนหมุนเวียนมีการติดตามอย่างครบถ้วนเพียงพอและสม่ าเสมอ                  
ทั้งปี ซึ่งส านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียนตามภารกิจของทุนหมุนเวียน 
ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 
 1.1 กำรก ำกับติดตำมกำรช ำระหนี้    
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อัตรำส่วนกำรรับช ำระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ครบก ำหนดช ำระ  
 

ค่าเป้าหมายตามบันทึก
ข้อตกลงฯ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

94 95 96 97 98 

    สูตรค ำนวณ 
    อัตราส่วนการรับช าระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ครบก าหนดช าระ  
  =     จ านวนหนี้ที่ได้รับช าระคืนภายในปีบัญชี  2564 × 100        
                   จ านวนหนี้ที่ครบก าหนดช าระภายในปีบัญชี 2564  

                             แสดงผลเป็นรายปี 
  =             138,923,255.21  × 100       =  99.13  (ระดับ 5) 
              140,138,376.00 
 
 
 
 
 

/แสดงผล… 
 

 เอกสารหมายเลข 2 
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แสดงผลเป็นรายไตรมาส 

ปีบัญชี 2564 

ไตรมาสที่ หนี้ที่ครบก าหนด หนี้ที่รับช าระคืน 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 
 

 

 

 

 
 

แผนภูมิแท่งแสดงอัตรำส่วนกำรรับช ำระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ครบก ำหนดช ำระ 

 /ตัวชี้วัด... 
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 ตัวช้ีวัดที ่3.2 ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรจัดกำรหนี้เพื่อลดกำรค้ำงช ำระ  
  ตัวชี้วัดที่ 3.2.1 อัตราการลดลงของหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 1 ปี 

ค่าเป้าหมาย 
ตามบันทึกข้อตกลงฯ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
60.0 62.5 65.0 67.5 70.0 

  =  จ านวนหนี้ค้างช าระไม่เกิน 1 ปี  ที่ได้รับช าระคืน ภายในปีบัญชี 2564 ×100 
      จ านวนหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 1 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2563 ยกมาต้นปี 

  =                1,379,027.64  × 100   =  81.70 %  (ระดับ 5) 
                    1,687,839.42 

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน  2564 
 

 
 

แผนภูมิแท่งแสดงกำรลดลงของหนี้ที่ค้ำงช ำระไม่เกิน 1 ปี 

 

 

/ตัวชี้วัด... 
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ตัวชี้วัดย่อย 3.2.2 อัตราการลดลงของหนี้ที่ค้างช าระเกิน 1 ปี  

 =        จ านวนหนี้ค้างช าระเกิน 1 ปี  ที่ได้รับช าระคืน ภายในปีบัญชี 2564 ×100 
        จ านวนหนี้ที่ค้างช าระเกิน 1 ปี ณ สิ้นปีบัญชี 2563 ยกมาต้นปี 

 =            1,068,287.87  × 100   =  43.25 %  (ระดับ 5) 
                                     2,470,068.91    

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 

 

 
แผนภูมิแท่งแสดงกำรลดลงของหนี้ที่ค้ำงช ำระเกิน 1 ปี 

 
 
 
 

ค่าเป้าหมายตามบันทึก
ข้อตกลงฯ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
20.0 22.5 25.0 27.5 30.0 

/1.2 ร้อยละ... 
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 1.2  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยภำพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนกำรเบิกจ่ำยภำพรวม  ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ตามมติ ครม. เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ               
และแผนแม่บท) 

 ตัวช้ีวัดที่ 6.1  กำรใช้จ่ำยเงินตำมแผนกำรเบิกจ่ำยที่ได้รับอนุมัติ 

 
เงินทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายได้  = จ านวนที่เบิกจ่าย (เงินกู้ยืม + ค่าใช้จ่าย) × 100 

                        งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

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

ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 
 

 
 

/ตัวชี้วัด... 
 
 
 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตามบันทึก 
ข้อตกลงฯ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
ใช้จ่ายได้ 
น้อยกว่า               
มติ ครม. 

ร้อยละ 12 

ใช้จ่ายได้ 
น้อยกว่า                 
มติ ครม. 
ร้อยละ 9 

ใช้จ่ายได้ 
น้อยกว่า             
มติ ครม. 
ร้อยละ 6 

ใช้จ่ายได้ 
น้อยกว่า                
มติ ครม. 
ร้อยละ 3 

ใช้จ่ายได้ 
ตามมติ ครม. 

 

ปีบัญชี 2564  ครม. ยังไม่มีมติ เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  ซึ่งกรอบหลักเกณฑ์การประเมินผลการด าเนินงานทุน
หมุนเวียน  ประจ าปีบัญชี 2564 ก าหนดให้ปรับค่าเกณฑ์วัดระดับ 5 ดังนี้ 
-  กรณีการใช้จ่ายงบลงทุน เท่ากับร้อยละ 100 
-  กรณีการใช้จ่ายภาพรวม เท่ากับร้อยละ 100 
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แผนภูมิแท่งแสดงกำรใช้เงินตำมแผนกำรใช้จ่ำยได้รับอนุมัติ (แยกตำมงบท่ีได้รับอนุมัติ) 

2. ผลกำรด ำเนินงำนที่ไม่ใช่กำรเงินตำมวัตถุประสงค์และภำรกิจของทุนหมุนเวียน     
 2.1 การจัดท าหลักเกณฑ์ 
  - จ ัดท าหลักเกณฑ์และวิธ ีการช าระคืนเงินกู ้และการเรียกคืนเงินกู ้ย ืม เงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2564 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ เมื่อวันที่   
12  มกราคม  2564 และได้แจ้งเวียนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว 
 2.2 การจัดสรรเงินให้กู้ยืม 
  1.1  กระทรวงการคลังได้อนุมัติประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564  ส าหรับเป็นวงเงินให้กู้ยืมจ านวน  458,650,000  บาท 
  1.2  คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูในคราวประชุม
ครั้งที่ 8/2563  เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม  2563 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้ สินข้ าราชการครู  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  458,650,000 บาท  ตามสัดส่ วนจ านวนเงินที่
กระทรวงการคลังอนุมัติต่อจ านวนเงินที่ต้องการกู้ยืมของผู้มีคุณสมบัติในแต่ละส่วนราชการและส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

/1.3  คณะ... 
 

เงินที่ไดร้บัอนมุัติ 
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  1.3  คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู                             
ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564  เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ ไขปัญหาหนี้ สินข้าราชการครู ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่  2) จ านวน 
321,669,365.28 บาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563    
  1.4 คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ ไขปัญหาหนี้ สินข้า ราชการครู                        
ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564  เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมของเงินทุนหมุนเวียน                  
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) จ านวน 140,998,436.36 บาท 
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2563         
  1.5 ตามมติข้อ 1.2-1.4 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการและ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                
ในสังกัดได้ทราบและด าเนินการพิจารณาอนุมัติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืมตามหลักเกณฑ์
และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ.  2563   
      1.6 การจัดสรร ครั้งที่ 1/2564  คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการและ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเขตพ้ืนที่การศึกษา ได้อนุมัติให้ข้าราชการครูกู้ยืม จ านวน 430 ราย 
เป็นเงินจ านวน 136,980,634.72 บาท 
      1.7 การจัดสรร ครั้งที่ 2/2564 คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนส่วนราชการและ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจั งหวัด/กรุงเทพมหานคร  จ านวน 441 ราย เป็นเงินจ านวน 
161,131,946.65 บาท 
      1.8 การจัดสรร ครั้งที่ 3/2564 คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวี ยนส่วนราชการและ
คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  ได้อนุมัติให้ข้าราชการครูกู้ยืม จ านวน 
342  ราย  เป็นเงินจ านวน 114,730,489.10 บาท 
  1.9 การจัดสรรวงเงินของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้ข้าราชการครูกู้ยืม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปผลได้ดังนี้ 

(ราย/บาท) 

ครั้ง
ที่ 

ข้ำรำชกำรคร ู
ได้รับอนุมัติให้กูย้ืม 

ธ.ก.ส.จ่ำยเงินกู้ ถอนควำมประสงค์ 
คงเหลือและรอรับเงินกู ้ 

(เนื่องจำกสิ้นปีงบประมำณ พ.ศ. 2564) 

รำย จ ำนวนเงิน รำย จ ำนวนเงิน รำย จ ำนวนเงิน รำย จ ำนวนเงิน หมำยเหต ุ

1 430 136,980,634.72 374 121,578,252.53 56 15,304,981.77 - - - 
2 441 161,131,946.65 401 147,031,481.31 24 8,136,014.62 16 5,315,450.72 

เร่ืองอยู่ที่ ธ.ก.ส. 

3 
257 85,197,709.33 189 63,182,753.80 20 6,334,747.25 48 15,680,208.28 
85 29,532,779.77 - - - - 85 29,532,779.77 เร่ืองอยู่ที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 

(342) (114,730,489.10) - - - - - - - 

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

พ.ศ. 2565  
จ่ายใหก้ับผู้รอรับเงินกู ้

/จากตาราง… 
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   จากตารางมีข้าราชการครูผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม จ านวน 1,213 ราย เป็นเงินจ านวน  412,843,070.47 บาท  
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงการคลังได้จัดสรรวงเงินให้กู้ยืม จ านวน 458,650,000 บาท ดังนั้น 
สรุปได้ว่ามีข้าราชการได้รับอนุมัติให้กู้ยืมคิดเป็นร้อยละ 90.01  เมื่อเทียบกับค่ำเกณฑ์วัดของตัวชี้วัดที่ 3.1               
อยู่ในระดับ 3 
 2.3 การพัฒนาบุคลากร 
  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารเงินทุน
หมุนเวียน ส านักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม  2564  ณ  โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จ านวน 30 คน และมีผลการทดสอบ เรื่อง หลักการบังคับคดีและ                
การติดตามสืบหาหลักทรัพย์ ก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 55 และหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 89  
 2.4  ช่องทางรับข้อร้องเรียน 
  ช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
โดยได้แจ้งส่วนราชการ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ 
แสดงความคิดเห็น  ตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่างๆ ในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 4 ช่องทาง ดังนี้ 1) E-mailภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา otepc07@hotmail.com  
2) ส่งหนังสือถึงส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 3) โทรศัพท์ถึงส านักงาน ก.ค.ศ. โทร. 0 2280 7972-4 และ 
4) โทรสาร 0 2280 7970 และ 0 2280 2844  

3.  ผลกำรด ำเนินงำนระบบบริหำรควำมเสี่ยง   
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปีบัญชี  2564 
 2. ประชุมคณะท างานฯ  โดยไดก้ าหนดให้มีรายการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง และแผนการบริหารจัดการ
ความเสีย่ง จ านวน  4  ด้าน ไดแ้ก่  1)  ด้านกลยุทธ์  2)  ด้านการปฏิบัติงาน  3)  ด้านการเงิน และ 4) ดา้นการปฏิบัติ
ตามกฎ/ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดท า/ทบทวนคู่มือ  และแผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู  ประจ าปีบัญชี  2564  โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564  มีมติเห็นชอบคู่มือ และแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุน
หมุนเวียนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 
 
 

/รายการ... 
 



 
-9- 

 

รายการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แผนการบริหารความเสี่ยง/

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. ด้ำนกลยุทธ์ :  
   การจัดสรรเงินให้
ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนีส้ิน
ข้าราชการครู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
วงเงิน 458,650,000 บาท 
อาจไมส่ามารถจัดสรรได้
ตามเป้าหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. ด้ำนกำรปฏิบัติงำน : 
   บุคลากรมีทักษะด้าน
เทคโนโลย ีสารสนเทศ               
ไม ่เพ ีย งพอ  เนื ่อ งจาก
เงินทุนหมุนเวียนฯ มีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การด า เน ินงานเงินท ุน
ห ม ุน เ ว ีย น ฯ  ใ ห ้เ ก ิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
   1. ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา     
ผู้ ได้ รั บ การพิ จ ารณ า
อนุมัติให้กู้ยืมบางรายขอ
ส ล ะ สิ ท ธิ์ แ ล ะ ห รื อ                   
คู่สมรสของผู้กู้ยืมและ               
ผู้ค้ าประกันไม่ยินยอม 
   2. ส่วนราชการ/เขต
พื้นที่การศึกษา/ธ.ก.ส. 
บางแห่งไม่ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ก า ร ให้ กู้ ยื ม เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรบางส่วนยังขาด
ทักษะด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานเงินทุน
ห มุ น เ วี ย น ที่ มี ก า ร
พัฒนาขึ้นมาใหม่ 

 
   การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
วงเงิน 458,650,000 บาท 
โดยมีกิจกรรม ดังน้ี 
   1. แจ้งส่วนราชการ/ส านักงาน  
เขตพื้นที่การศึกษา ให้จัดท าบัญชี
ราย ช่ือผู้ ได้ รับ อนุ มั ติ และบัญ ชี
รายช่ือส ารองในกรณีผู้กู้ยืมบางราย
ที่ขอสละสิทธิ์และหรือคู่สมรสของ  
ผู้กู้ยืมและผู้ค้ าประกันไม่ยินยอม 
เพื่อเรียกบัญชรีายชื่อส ารองมาจัดท า
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 า เนินงาน   
การจัดสรรเงินกู้ยืมฯ ต่อคณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นระยะ 
 

   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม
เพื่อพัฒนาประสทิธิภาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติ งานเงินทุน
หมุนเวียน(โปรแกรมฐานข้อมูลลูกหนี้
เงินทุนหมุนเวียนฯ) ที่ส านักงาน ก.ค.ศ.
ได้พัฒนาขึ้น ใหม่  โดยจัดประชุม
ภายในเดือนพฤษภาคม 2564      
   
 
 
   2.ติดตามผลหลังจากการน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ของบุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
 
 
 
 
 
 
-ด าเนินการแจ้งส่วน
ราชการ/ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา ใหจ้ัดท า
บัญชีรายช่ือผู้ไดร้ับอนมุัติ
และบญัชีรายช่ือส ารองใน
กรณีผู้กู้ยมืบางรายที่   
ขอสละสิทธ์ิและหรือ     
คู่สมรสของผู้กู้ยืมและ    
ผู้ค้ าประกันไม่ยินยอม 
เพื่อเรียกบัญชีรายช่ือ
ส ารองมาจัดท าสญัญา 

-ด าเนินการก ากบั ติดตาม 
และแจ้งส่วนราชการ/เขต
พื้นที่การศึกษา/ธ.ก.ส. ให้
ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานการให้กู้ยมื
เงินทุนหมุนเวียนฯ 

 
-ได้มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานการจัดสรรเงิน
กู้ยืมฯ ต่อคณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ     
เป็นระยะอย่างตอ่เนื่อง-  
 
 
-ด าเนินการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ/อบรมเพือ่
พัฒนาประสทิธิภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ผู้ปฏิบัตงิานเงินทุน
หมุนเวียนฯ (โปรแกรม
ฐานข้อมูลลูกหนีเ้งินทุน
หมุนเวียนฯ)  ที่ส านักงาน 
ก.ค.ศ.ได้พัฒนาข้ึนใหม่ 
ในวันที 2 ส.ค.64 
(เนื่องจากระบบ
ฐานข้อมูลของส านักงาน 
ก.ค.ศ.มีเหตุขัดข้องและ
เกิดสถานการณ์โรค
ระบาด Covid-19 จึงท า
ให้เกิดความล่าช้า ในการ
จัดท าโปรแกรมฯและการ
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ) 
- ด าเนินการติดตามผล
หลงัจากการน ามาใช้ใน
การปฏิบัตงิานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ของบุคลากร 

/รายการ… 
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รายการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แผนการบริหารความเสี่ยง/

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

3. ด้ำนกำรเงิน : 
   ก ารต รวจ ส อบ แล ะ
จัดท ารายงานการเงินใน
ภาพรวมเพื่อส่งส านักงาน
การต รวจ เงิน แผ่ น ดิ น                
ไม่ ทั น ต าม ระยะ เวล า                  
ทีก่ าหนด 
 
 
 
 
 
4. ด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎ 
ระเบี ยบ และกฎหมำย          
ที่เกี่ยวข้อง  :   
   การพิจารณาอนุมัติเงิน
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ของส่วนราชการ/เขตพื้นที่
การศึกษาไม่ เป็นไปตาม
หลัก เกณ ฑ์ และวิธีการ
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ก าหนด 

    1. เจ้าหน้าที่ผู้จัดท า
รายงาน  การเงิน ของ
เงินทุนฯ ของส่วนราชการ/
ส พ ท .มี ค วาม รู้ ค ว าม
เข้าใจในการจัดท ารายงาน 
การเงินยังไมเ่พียงพอ 
   2. การจัดท ารายงาน
การเงิน และการจัดส่ ง
เอกสารประกอบ  การเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ/
สพท. มีความล่าช้า 
    
   ส่วนราชการ/เขตพื้นที่
ก ารศึ ก ษ า  พิ จ ารณ า
อนุมัติคุณสมบัติการกู้ยืม
เ งิ น ทุ น ห มุ น เวี ย น ฯ                   
ไ ม่ เป็ น ป ฏิ บั ติ ต าม
หลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด 

   1. แจ้งแนวทาง/คู่มือการปฏิบัตงิาน
การจัดท ารายงานการเงินของเงินทุนฯ    
   2. แจ้งก าหนดระยะเวลาการจัดส่ง
รายงานการเงิน และเอกสารประกอบ 
การเบิกจ่ายเงินไปยังส่วนราชการ/
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
   3. ก ากับ ดูแล ตรวจสอบรายงาน
การเงินและเอกสารประกอบการ
เบิ ก จ่ าย เงินขอ งส่ วน ราชการ/     
เขตพื้ นที่ ก ารศึ กษา ก่ อนน าส่ ง
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
    
   1. แจ้งเวียน/ช้ีแจง หลักเกณฑ์และ
วิ ธี การกู้ ยื ม เงิ นทุ นหมุ น เวี ยนฯ                     
ให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง เพื่อถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
   2. ตรวจสอบผลการพิจารณา
อนุมัติ เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ของส่วนราชการ/เขตพื้นท่ีการศึกษา  
ที่ส่งมายังส านักงาน ก.ค.ศ. อย่างเคร่งครัด 
เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 -ด าเนินการแจ้งแนว
ทางการจัดท ารายงาน
การเงินของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 
-ด าเนินการแจ้งก าหนด
ระยะเวลาการจัดสง่
รายงานการเงิน และ
เอกสารประกอบ การเบกิ
จ่ายเงินไปยังส่วน
ราชการ/เขตพื้นที่
การศึกษา 
- ด าเนินการก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบรายงานการเงิน
และเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายเงินของส่วน
ราชการ/เขตพื้นที่
การศึกษา ก่อนน าสง่
ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน 
 

-ด าเนินการแจ้งเวียน/
ช้ีแจง หลักเกณฑ์และ
วิธีการกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนฯ                     
ให้หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง 
เพื่อถือปฏิบัตอิย่าง
เคร่งครัด 
-ด าเนินการตรวจสอบผล
การพิจารณาอนุมัตเิงิน
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ของส่วนราชการ/เขต
พื้นที่การศึกษา  ที่สง่
มายังส านักงาน ก.ค.ศ. 
อย่างเครง่ครัด เพื่อให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่
ก าหนด 

 
4. ผลกำรด ำเนินงำนระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ   
  การบริหารจัดการสารสนเทศมีตัวชี้วัดที่ต้องด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียน ประจ าปีบญัชี  2564 จ านวน 2 ตัวชี้วัด คือ  
  4.1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการประเมินผลลัพธ์
และผลกระทบของทุนหมุนเวียน มีจ านวน 2 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (เป็นงานโครงการหลักโดยมีโครงการย่อย
อยู่กับตัวชี้วัดที่ 4.3 โครงการที่ 1 และ 2)  
   2) โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สารสนเทศ (เป็นงานโครงการหลักโดยมีโครงการย่อยอยู่กับตัวชี้วัดที่ 4.3 โครงการที่ 5) 
   โดยทั้ง 2 โครงการด าเนินการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

/4.2  ตัวชี้วัด... 
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  4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล มีจ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 
   1) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 
    พัฒนาฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อย ปัจจุบันได้ใช้งานอยู่ 
   2) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  
    เป็นระบบต่อเนื่องจาก 1) ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ แตเ่นื่องจาก 
การจัดท าฐานข้อมูลฯ โดยเจ้าหน้าที่ของเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นผู้ด าเนินการ ยังมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ
ไมเ่พียงพอ จึงควรจ้างบริษัทในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ ซึ่งมีโปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย มีการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นผู้ดูแลและพัฒนาระบบ ซึ่งได้มีแผนด าเนินการ 
ปีบัญชี 2565 
   3) โครงการศึกษาการเช่าใช้สิทธิ์ (Line Offcial Account : Line OA)  
    ได้ด าเนินการเปิดใช้สิทธิ์ (Line Offcial Account : Line OA) และเริ่มใช้งานเรียบร้อยแล้ว 
และได้ศึกษาและท าการจัดเก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วม จ านวน 400 ราย โดยผลจากการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลพบว่า  
มีความพึงพอใจต่อการให้บริการผ่านระบบ Line Offcial Account ของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู  อยู่ ในระดับมากที่ สุด ในภาพรวมเท่ากับ 4.24 คะแนน แต่จากการวิเคราะห์พบว่า  
ยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องลงทุน ในการเช่าใช้สิทธิ์ (Line Offcial Account : Line OA) ยังคงใช้รูปแบบเดิม 
เนื่องจากผู้รับบริการยังมีน้อยเกินไป 
   4) โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
    ด าเนินการอบรมการใช้ระบบฐานข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนฯ ตามข้อ 4.1 ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษาเสร็จเรียบร้อย โดยเป็นการจัดอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 
   5) โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีบัญชี 2564  
ซึ่งได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
   6) โครงการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทั ล (ระยะยาว) พ.ศ. 2565 – 2567 
และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
   คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการประชุมครั้งที่  7/2564 เมื่อวันที่  
22  กันยายน  2564  ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบทั้ง  2  แผน  คือ  แผนปฏิบัติการดิจิทัล (ระยะยาว)               
พ.ศ. 2565 – 2567 และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ประจ าปีบัญชี 2565 

 

/5. ผลกำร... 
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5. ผลกำรด ำเนินงำนระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล 
  ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินกิจกรรมแล้ว ดังนี้ 
  1) การสรรหาอัตราก าลังของพนักงานทุนหมุนเวียน  
   1.1 กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล ส านักงานเลขาธิการ ของส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด าเนินการสรรหา
อัตราก าลังของพนักงานทุนหมุนเวียน โดยมีการประชุมคณะกรรมการด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ                 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2563 
   1.2 ส านักงาน ก.ค.ศ. ประกาศรับสมัครเพ่ือด าเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ ระหว่างวันที่ 
16 - 22 กุมภาพันธ์ 2564 สอบสรรหาและเลือกสรรฯ วันที่ 5 มีนาคม 2564 ประกาศผลวันที่ 9 มีนาคม  2564 
รายงานตัวและปฏิบัติงานวันที่ 15 มีนาคม  2564 จ านวน 6 อัตรา ได้แก่ นิติกร (1) นักวิเคราะห์งบประมาณ (1) 
นักวิชาการเงินและบัญชี (2) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (1) และเจ้าพนักงานธุรการ (1)  ทั้งนี้ ได้แจ้ง ส านักงาน ก.ค.ศ.  
เพ่ือสรรหาพนักงานทุนหมุนเวียน อีก 2 ต าแหน่ง คือ นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าพนักงานธุรการ 
  2) การจัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
   ได้จัดท าระบบประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของข้าราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน  
ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อเดือนตุลาคม  2563 ซึ่งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล 
ของข้าราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน ในเดือนมีนาคม  2564 และครั้งที่ 2/2564 เมื่อเดือนเมษายน  2564 
ซ่ึงมีการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของข้าราชการและพนักงานทุนหมุนเวียน ในเดือนกันยายน 2564 
  3) การจัดการความรู้ในองค์กร 
   ได้มีการประชุมเจ้าหน้าที่เพ่ือชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจ และการตอบค าถามเกี่ยวกับ 
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
14 มกราคม 2564 
  4) จั ดประชุมเชิ งปฏิบั ติ การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบั ติ งานของบุ คลากรส านั กบริหาร 
เงินทุนหมุนเวียน  ส านักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม  2564  ณ  โรงแรมอีโค่ โคซี่ บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท 
อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
  5) คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2564  
ได้พิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบ 2 แผน คือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว (พ.ศ. 2565-2567)  
และแผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2565  


