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หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

1.1 ข้อมูลเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 วิสัยทัศน์  (Vision) 
  “เงินทุนหมุนเวียนช่วยบรรเทาภาระหนี้สินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    และน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน”   

 พันธกิจ (Mission) 
  1. แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
  2. บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. ส่งเสริมข้าราชการครูให้มีวินัยทางการเงิน มีความพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 ภารกิจหลัก 
  1. ดำเนินงานกองทุน โดยระบบเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
  2. จัดสรรเงินกู้อัตราดอกเบี้ยต่ำเพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินของข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 เป้าประสงค์ 
  1. ภาระหนี้สินที่จำเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครูลดลงจนไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติหน้าที่  
และการดำรงชีวิต 
  2. ข้าราชการครูนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต 
  3. การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 
  5. กฎ  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวปฏิบัติต่างๆ  มีความเหมาะสมและทันสมัย 
 

 ค่านิยมหลักและวัฒนธรรมขององค์การ 
 ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหน้าที่และรับผิดชอบงานเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงใช้ค่านิยมหลักและ
วัฒนธรรมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
 ค่านิยมของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการคือ TEAMWINS  ประกอบด้วย 
  T: Teamwork    
  การทำงานเป็นทีม  หมายถึง  บุคลากรมีความสามัคคี  ประสานงานกันทำเพ่ือองค์กร  มีการระดม
ความคิดในการแก้ปัญหาร่วมกัน พัฒนางานร่วมกัน  มีลักษณะเป็นหนึ่งเดียวในด้านการบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน 
และด้านกฎหมาย  มีทีมงานที่สามารถนำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้พัฒนาการทำงานขององค์กร  ชักชวนให้คน                
ในองค์กรช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติจริง  เพ่ือการทำงานที่นำไปสู่เป้าประสงค์ขององค์กร 
 



2 
 

  E: Equality  of  Work   
  ความเสมอภาคในการทำงาน  หมายถึง  ผู้บริหารให้ความสำคัญในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกคน  โดยให้ความเสมอภาคและความเป็นธรรม  สร้างขวัญกำลังใจที่ดีให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
  A: Accountability   
  ความรับผิดชอบ  หมายถึง  บุคลากรมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  และงานที่
ต้องมีส่วนร่วมต่างๆ  ปฏิบัติด้วยความตั้งใจอย่างเต็มความสามารถ  บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย  ตระหนัก 
ในความรับผิดชอบ  พร้อมที่จะให้ตรวจสอบ  สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมการกระทำของตนเองหรือ
หน่วยงานได ้ รวมถึงความรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ 
  M: Morality  and  Integrity   
  การมีศีลธรรมและมีความซื่อสัตย์  หมายถึง  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และ
ถูกต้องเพ่ือนำพาองค์กรให้เป็นที่น่าเชื่อถือ  และก้าวไปข้างหน้าอย่างภาคภูมิ 
  W: Willful   
  มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานอย่างเต็มศักยภาพ  หมายถึง  บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความเต็มใจ   
เต็มความรู้  เต็มความสามารถ  และเต็มเวลา  เพ่ือมุ่งสู่ความสำเร็จขององค์กร 
  I: Improvement   
  การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ  หมายถึง  บุคลากรหมั่นแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองอยู่เสมอ  พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  และพัฒนางานในหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ  
  N: Network  and  Communication   
  การเป็นเครือข่ายที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  หมายถึง  บุคลากรในองค์กรยิ้มแย้มต่อกันและกัน   
กล่าวคำทักทายซึ่งกันและกันเมื่อพบหน้ากันทุกครั้ง  มีน้ำใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  บุคลากรให้ความร่วมมือแก่คน               
ในองค์กรที่มาติดต่อเป็นอย่างดี  ข้าราชการนำข่าวสารใหม่ ๆ ดี ๆ มาเผยแพร่  เล่าสู่กันฟัง  มีการจัดให้มีการ
พบสังสรรค์ระหว่างบุคลากรในองค์กร  ตลอดทั้งยิ้มแย้มแจ่มใสต่อผู้มาใช้บริการ 
  S: Service  Mind   
  การมีจิตมุ่งบริการ  หมายถึง  บุคลากรให้บริการแก่ทุกคนที่มาติดต่อด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้ม
แจ่มใส  มีใจในการให้บริการด้วยกัลยาณมิตร  มีการประสานสัมพันธ์กันในองค์กร  พร้อมใจบริการเพ่ือความ
พึงพอใจผู้ใช้บริการ 

 วัฒนธรรม 
  มีการทำงานเป็นทีมและมีจิตมุ่งบริการ 
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 โครงสร้างและอัตรากำลัง 
 ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหน้าที่และรับผิดชอบงานเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู อยู่ภายใต้สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีโครงสร้างและ
อัตรากำลัง  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

โครงสร้างสำนักงาน  ก.ค.ศ. 

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

สำนักงาน  ก.ค.ศ. 

เลขาธิการ  ก.ค.ศ. 

รองเลขาธิการ  ก.ค.ศ. 
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล  

(นักทรัพยากรบุคคลเชี่ยวชาญ) 

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย 

  (นิติกรเชี่ยวชาญ) 

หน่วยตรวจสอบภายใน 

สำนักงานเลขาธกิาร 
ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการ

บริหารงานบุคคล 

ภารกิจระบบตำแหน่ง

และวิทยฐานะที่  1 

ภารกิจระบบตำแหน่ง

และวิทยฐานะที่  2 

ภารกิจนโยบายและระบบตำแหน่ง

บุคลากรทางการศึกษา 
ภารกิจนโยบายและระบบ

บริหารงานบุคคล 

ภารกิจเสริมสร้างและพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 

ภารกิจกองทุนและ

สวัสดิการทางการศึกษา 

ภารกิจกฎหมาย  อุทธรณ์

และร้องทุกข ์

ภารกิจเสริมสร้าง

และมาตรฐานวินยั 

ภารกิจบริหารการเปลี่ยนแปลง

ภาครัฐและนโยบายพิเศษ 

ภารกิจวิจยันวัตกรรม

การบริหารงานบุคคล 
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โครงสร้างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 
 

สำนักบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
(ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา) 

สำนักงาน ก.ค.ศ. 
 

 

 คณะอนุกรรมการกำกับ 
ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

- คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุน
หมุนเวียนส่วนราชการ (3 คณะ) 
 - คณะอนุกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร (77 คณะ) 
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แผนภูมิแสดงการกำกับดแูลองค์การที่ดีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 

 
ผู้อำนวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

(นายวีระพันธ์  สุขพานิช) 

กลุ่มบริหารเงินทุนหมุนเวียน 

(นางสาวประทวน  มูลหล้า) 

กลุ่มบริหารงานทั่วไป 

(นางสาวน้ำทิพย์  แย้มวิชา) 

กลุ่มติดตามการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 

(นายพนมพร  เปี่ยมศิลธรรม) 

กลุ่มกองทุนส่งเสริมครูและสวัสดิการ 

(นางสาวพัชราภรณ์  โพธิ์โสรีย์) 

กลุ่มการเงินและบัญชี 

(นางสาวปาริฉัตร  หอมจำปา) 
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 คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

  คณะทำงานจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี 2564 ประกอบด้วย ผู้อำนวยการภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 

เป็นประธาน หัวหน้ากลุ่มและเจ้าหน้าที่ในภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา จำนวน 11 คน 

ดำเนินการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู ประจำปีบัญชี 2564 และรายงานผลการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของ

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ต่อผู้บริหารทุนหมุนเวียนเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ    

1.2 หลักการและแนวคิด  

 หลักการ  

 การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

นับเป็นการสนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้ 

 1.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทย มาตรา 74 

กำหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

เจ้าหน้าที่อ่ืนของรัฐ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อำนวยความสะดวก 

และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และ             

ในการปฏิบัติการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับประชาชนบุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง….” และ

มาตรา 78  (4) และ (5) รัฐต้องดำเนินการ ตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้  

  (4) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐอย่างอ่ืน เพ่ือให้การจัดทำและการให้บริการสาธารณะ

เป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน  

  (5) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทำงาน เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทาง                 

ในการปฏิบัติราชการ  

 1.2.2 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การ

บริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด                  

เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีทัศนคติ

เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  



7 
 

 1.2.3 การกำหนดให้มีการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการนำ

หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร

ราชการแผ่นดินของไทย อันเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทาง               

ในการปฏิบัติราชการ กล่าวคือ  

  การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี

ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ และยุบเลิก

หน่วยงานที่ไมจ่ำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น  

  การกระจายอำนาจตัดสินใจ การอำนวยความสะดวก และการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดำรง

ตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้องคำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  

  ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ให้คำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ  

  เพ่ือประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา กำหนดหลักเกณฑ ์

และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้  

 1.2.4 คำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรี  

  1) คำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2551 เรื่อง

นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มุ่งเน้นพัฒนาระบบงานให้มีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการ  และพัฒนาสมรรถนะของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและ 

การส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อยุทธศาสตร์การ

พัฒนาประเทศ และสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการรวมทั้งวางมาตรการสำหรับประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพ่ือให้เกิดขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการพัฒนาผลงาน  

  2) คำแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12 

กันยายน 2557 ในการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ มีสาระสำคัญในการปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กร หรือหน่วยงาน

ของรัฐให้มีการทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซ้ำซ้อนหรือลักลั่นกัน หรือมีเส้นทาง



8 
 

การปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยนำเทคโนโลยีมาใช้แก้ไขกฎระเบียบให้

โปร่งใสชัดเจนสามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนจัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุง

ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีการบริหาร

จัดการภาครัฐแบบใหม่ การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลางและการอำนวย

ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มี

ประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 

 1.2.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  

  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) ให้ความสำคัญกับการ

ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีคุณลักษณะสำคัญ ได้แก่ เก่ง ดี มีส่วนร่วม และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ซึ่งประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่จะผลักดันให้เกิดคุณลักษณะดังกล่าว คือ (1) การยกระดับการให้บริการและการทำงานเพ่ือ

ตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของประชาชนที่มีความสลับซับซ้อนหลากหลายและเปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็ว (2) ปรับรูปแบบการทำงานให้มีลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้าง

เครือข่ายกับฝ่ายต่าง ๆ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (3) มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง 

บุคลากรมีความพร้อมและมีความสามารถในการเรียนรู้ คิดริเริ่ม เปลี่ยนแปลงและปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ต่าง ๆ (4) สร้างระบบการกำกับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปร่งใส สร้างความมั่นใจและสามารถ

ตรวจสอบได้รวมทั้งทำให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อประชาชน และต่อ

สังคมโดยรวม  

  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ยุทธศาสตร์ที่ 2 การ

พัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ด้วยการพัฒนาส่วนราชการและ

หน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศโดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด                    

มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการทำงานที่คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการทำงาน 

เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองค์การ เน้นการทำงานที่มี

ประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ และสร้าง

ความรับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 6 การยกระดับความโปร่งใสและสร้าง

ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยการส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชน               

เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการทำงานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการ

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  
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 1.2.6 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล 

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยน ภาครัฐที่ยึดหลัก 

“ภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท

ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มี

การแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงาน ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์

ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงาน ที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 

และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน

เข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือตอบสนองความต้องการ ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วน

ในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม  ความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธ                 

ไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่ จำเป็น 

มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและเอ้ือต่อการพัฒนา  

โดยกระบวนการยุติธรรม มีการบริหารที่มีประสิทธิภาพเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรม

ตามหลักนิติธรรม 

  1.2.7 การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในด้านการนำองค์การ (Leadership) เพ่ือส่งเสริม

และสนับสนุนให้ส่วนราชการได้นำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีมาใช้ในการสร้างบรรยากาศที่ดีภายใน

องค์การ ทั้งในด้านของภาวะผู้นำ และวัฒนธรรมการทำงานเป็นทีม ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินการของส่วน

ราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยให้ส่วนราชการ/ผู้บริหารต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล

องค์การที่ดี (Organizational Governance) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลให้การดำเนินงานของส่วน

ราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนใน             

4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 

4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน  

  1.2.8 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ด้านการนำองค์การ 

เพ่ือให้ระบบการนำองค์การของส่วนราชการมุ่ งเน้นสัมฤทธิผลและสร้างความยั่ งยืนให้กับองค์การ                          

โดยส่วนราชการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์

ชาติ กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริตและการสร้างความโปร่งใส 

สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและ                      

การแก้ไขปัญหาร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้น 

ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องและทันการณ์  (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยคำนึงถึงผลกระทบ

ต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผลลัพธ์ที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์  
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1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  มีผลในทางปฏิบัติ
อย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการ                    
ที่สำคัญ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1) เพื่อให้มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสำหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 
และสามารถนำไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 2) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ ตามหลักธรรมาภิบาล 
 3) เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามความก้าวหน้าและผลสำเร็จของการดำเนินงาน เพ่ือรายงาน                  

ต่อคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 4) เพื่อสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจ และศรัทธาให้เกิดข้ึนกับ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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หมวดที่ 2 

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

ของเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 

 เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จึงได้กำหนดนโยบายการ

กำกับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วย นโยบายหลัก และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบนโยบายด้านรัฐ สังคมและ

สิ่งแวดล้อม ด้านรับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์กร และด้านผู้ปฏิบัติงาน จึงได้กำหนดนโยบาย               

การกำกับดูแลองค์การที่ดีไว้รวม 4 ด้าน แสดงดังภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการ ดังนี้ 

 นโยบายหลัก 1. บรรเทาภาระหนี้สินที่จำเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 แนวปฏิบัติ 

   จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูให้ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษากู้ยืม 

 นโยบายหลัก 2. บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 แนวปฏิบัติ 

   1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน                       

แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

ด้านผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย 

ด้านรัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านองค์การ ด้านปฏิบัติงาน 
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   2. การจัดทำระบบบัญชเีงินทุนหมุนเวียน 

   3. ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 

   4. ปรับปรุง และพัฒนาข้อบังคับระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

   5. ติดตามประเมินผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 

   6. กำกับ ติดตามหนี้ค้างชำระเงินทุนหมุนเวียนฯ 

   7. เสริมสร้างความเข้าใจระบบการจ่ายเงิน การรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  

 นโยบายหลัก 3. ส่งเสริมข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาให้มีวินัยทางการเงิน มีความพอเพียง 

และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 แนวปฏิบัติ 

   ส่งเสริมสนับสนุนให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษามีวินัยทางการเงินและดำเนินชีวิต

ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2.2 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดำเนินการดังนี้ 

 นโยบายหลัก   1. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึง  

 แนวทางปฏิบัติ  

  1. กำหนดมาตรฐานการให้บริการที่ดีเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ปฏิบัติงาน  

  2. รณรงค์ค่านิยมและวัฒนธรรมการทำงานด้านการบริการที่ดี  

  3. ศึกษาความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจ รวมถึงความต้องการของผู้รับบริการและ                          

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

  4. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  

  5. พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการให้บริการที่ดี  

  6. พัฒนาและปรบัปรุงช่องทางการสื่อสารให้ง่ายต่อการเข้าถึงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสยี  

  7. จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานการให้บริการที่ดี  

  8. ให้บริการด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมทั่วถึง 

 นโยบายหลัก   2. พัฒนาและสง่เสริมการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้บริการทีม่ีประสิทธิภาพ  

 แนวทางปฏิบัติ  

  1. จัดทำระบบการเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการแก่ประชาชน  

  2. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยมาใช้เพ่ือให้บริการที่มีประสิทธิภาพ  
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  3. ผลักดันการใช้ระบบการบริการลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management) 

มาใช้ในการให้บริการ  

  4. พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างสรรค์/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีกับงานบริการ  

2.3 นโยบายด้านองค์การ  

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ด้านองค์การ โดยจะดำเนินการ ดังนี้  

 นโยบายหลัก   1. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล  

 แนวทางปฏิบัติ  

      1. กำหนดมาตรการ แนวปฏิบัติที่ใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน  

      2. จัดทำระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ  

      3. บริหารจัดการความเสี่ยง  

      4. พัฒนา เผยแพร่ ติดตามการใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม  

      5. ส่งเสริม สนับสนุน สรา้งความรู้ความเข้าใจในการใช้กฎหมาย  

      6. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

      7. กำหนดตัวชีว้ัดผลการปฏิบัติงาน และการรายงานผลการดำเนินงาน  

 นโยบายหลัก   2. พัฒนาและส่งเสริมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ  

 แนวทางปฏิบัติ  

      1. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศให้มีความถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน และสามารถ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลได้  

      2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง  

      3. พัฒนาขีดสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

 นโยบายหลัก   3. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์และสาธารณูปโภคเพ่ือให้การทำงาน

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

 แนวทางปฏิบัติ  

      1. จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาพัสดุที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน  

      2. จัดหาพัสดุ บำรุงรักษา เพ่ือให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพและทันสมัย  

      3. ดูแล ปรับปรุง รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน

ของทางราชการ  
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2.4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน  

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยจะดำเนินการ ดังนี้  

 นโยบายหลัก   1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและความก้าวหน้าของผู้ปฏิบัติงาน

อย่างเป็นระบบด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม  

 แนวทางปฏิบัติ  

      1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  

      2. พัฒนาบุคลากรขององค์การให้มีความรู้ความสามารถตามแผนที่กำหนดและปฏิบัติงานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  

 นโยบายหลัก   2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดความสมดุลระหว่างการทำงาน

และคุณภาพชีวิต  

 แนวทางปฏิบัติ  

      1. จัดกิจกรรมตามแผนสร้างความผาสุกและความผูกพัน หรือบริการเพ่ือเสริมสร้างสุขภาพท่ีดี

แก่บุคลากรในหน่วยงาน  

      2. ปรับภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมสถานที่ทำงานให้เป็นการสร้างบรรยากาศในการทำงานของ

ผู้ปฏิบัติงาน  

      3. จัดสวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่บุคลากร 
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หมวดที่ 3 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 

 

 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จึงกำหนดหลักปฏิบัติที่สำคัญ ดังนี้ 

  1. สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแล

องค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 

  2. จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่าจะปฏิบัติตนตามแนว

ทางการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติ

ขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องทำความเข้าใจ ยึดมั่น และปฏิบัติให้ถูกต้องในการทำงาน

ประจำวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรคนใด กระทำการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

  3. คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ

หลักการต่างๆ ในนโยบายนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอ

คำปรึกษาจากผู้บริหาร โดยข้อมูลที่ให้ถือปฏิบัติตนเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการ

สอดส่องดูแล และให้คำแนะนำผู้ใต้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น ให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตาม

นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดฉีบับนี้ 

  4. ปรับปรุงนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดใีห้เป็นปัจจุบันทุกปี  

  5. กำหนดแนวทางการประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี รวมทั้งมีการ

ประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ 

  6. หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือ

สอบถามได้ที่ ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา สำนักงาน ก.ค.ศ. โทร. 0 2280 7972-3 

 

 

 

 

 

 

   

 

 










