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รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน  
(ข้อมูลเดือนตุลาคม ๒๕59  –  สิงหาคม 2560) 

ด้วยกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ของกรมบัญชีกลาง ประจ าปีบัญชี ๒๕60    
ซึ่งเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยการวัดผลการด าเนินงาน ๔ ด้าน รวม ๑3 ตัวชี้วัด  

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล            
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี ๒๕60 ส าหรับเกณฑ์การประเมินกรอบท่ี ๔ ด้านการบริหาร
พัฒนาทุนหมุนเวียน ตัวชี้วัดท่ี ๔.๑ บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน ข้อท่ี ๒ การติดตามระบบ
การบริหารจัดการ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย  
1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน  2. ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจ 
ของทุนหมุนเวียน 3. ระบบบริหารความเสี่ยง 4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ 5. ระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
1.1 การก ากับติดตามหนี้ค้างช าระ   

อัตราการรับช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ  =  รับช าระหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระใน ปี 2560  x 100 
                หนี้ท่ีถึงก าหนดช าระใน ปี 2560   
                   =  194,598,239.10 *  x 100     =  90.45 %   

                                      215,140,735.31 
 
ค่าเป้าหมายตามบันทึก

ข้อตกลงฯ 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

90 92 94 96 98 
 
****  หมายเหตุ  ข้อมูลการรับช าระหนี้สิ้นสุด ณ เดือนสิงหาคม 2560 ส าหรับเดือน

กันยายน 2560 จะต้องรอรายงานผลการด าเนินงานจาก ธ.ก.ส. ในช่วงเดือนตุลาคม  ซึ่งโดยเฉลี่ย
สามารถเก็บช าระหนี้ได้ประมาณ 15 ล้านบาทต่อเดือน ดังนั้นจึงคาดการณ์ว่า ในปี 2560 จะสามารถ
เก็บช าระหนี ้ได้ประมาณ 210 ล้าน (คิดเป็นร้อยละ 97)  
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อัตราการลดหนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 1 ปี  =  ผลการรับช าระหนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 1 ปี ปี 2560  x 100 
                                                         หนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 1 ปี ณ  ส้ินปี  2559 
                     =  2,376,476.91 x 100        =  75.75 %   

                                         3,137,179.34 
 
ค่าเป้าหมายตามบันทึก

ข้อตกลงฯ 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

40 47.5 55 62.5 70 
 

 อัตราการลดหนี้ค้างช าระเกิน 1 ปี    =  ผลการรับช าระหนี้ที่ค้างช าระเกิน 1 ปี ปี 2560  x 100 
                                                          หนี้ท่ีค้างช าระเกิน 1 ปี ณ  สิ้นปี  2559 
                   =  5,533,488.38 x 100          =  34.94 %   

                                      15,838,043.77 
 
ค่าเป้าหมายตามบันทึก

ข้อตกลงฯ 
ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

0 5 10 15 20 
 

    1.๒  ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิ กจ่ายภาพรวม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม ตามมติ ครม. เรื่อง 
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕60)  

 
        เงินทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายได้   =  จ านวนท่ีเบิกจ่าย (เงินกู้ยืม + ค่าใช้จ่าย) x ๑๐๐  

                            งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
  =  62,925,160.91 *  x  100  =  42.26 % 

                        148,907,000 
 

ค่าเป้าหมายตามมติ ครม. 
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 

30 22 21 23 96 
สะสม 30 52 73 96  

 
*** หมายเหตุ  จ านวนเงินท่ีเบิกจ่ายเป็นข้อมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 ซึ่งยังมีวงเงิน

ปล่อยกู้ท่ีข้าราชการครูได้รับอนุมัติแล้ว แต่ยังไม่เบิกจ่ายอีกจ านวน 21.825 ล้านบาท คาดการณ์ว่า
ภายในเดือนกันยายน 2560 จะเบิกจ่ายได้ประมาณ 10 ล้านบาท  ดังนั้น การเบิกจ่ายภาพรวมจะ
คิดเป็นประมาณร้อยละ 48.97   
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2. ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงิน ได้ด าเนินการดังนี้ 
 2.1 การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ได้ด าเนินการดังนี้ 

๑) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2560  

๒) จัดท าบันทึกข้อตกลงการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ระหว่าง ส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กับ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก. ส.) ลงวันท่ี      
4 สิงหาคม 2560 และหนังสือมอบอ านาจให้ ธ.ก.ส. ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ลงวันท่ี          
4 สิงหาคม 2560 

๓) การก าหนดกรอบแนวทางในการพิจารณาลดดอกเบี ้ยให้กับลูกหนี ้หลัง     
ค าพิพากษา  ส านักงาน ก.ค.ศ.  ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ในระหว่างวันท่ี  12 – 13  มิถุนายน  2560  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมาย  ด้านการเงิน  ผู้แทน
กระทรวงการคลัง  ผู้แทนส านักงบประมาณ  ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการคลัง  ผู้แทนกรมส่งเสริม
สหกรณ์  ผู้แทนธนาคาร  (ธนาคารออมสิน  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  และ
ธนาคารกรุงไทย  จ ากัด  (มหาชน))  ผู้แทนส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา  
ผู้แทนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ.  รวม  40  คน      
เพื ่อพิจารณาก าหนดกรอบแนวทางในการพิจารณาลดดอกเบี ้ยให้กับลูกหนี ้หลังค าพิพากษา          
เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ  พิจารณาต่อไป  ดังนี้ 
  3.1 ลูกหนี้หลังค าพิพากษาท่ีประสงค์ขอรับความช่วยเหลือต้องมีเหตุจ าเป็น
สมควร  ดังนี้  ท่ีอยู่อาศัยได้รับความเสียหาย  เจ็บป่วยร้ายแรง  ได้รับบาดเจ็บสาหัส  ถึงแก่ความตาย 
อยู่ระหว่างสืบทรัพย์บังคับคดี  หรือถูกพิพากษาให้จ าคุก 
       3.2 กรอบแนวทางการพิจารณา 
   - หากช าระปิดบัญชี  ลดดอกเบ้ียค้างช าระให้ท้ังจ านวน   
   - หากช าระปิดบัญชีไม่เกิน  3  งวด  ในระยะเวลา  6  เดือน           
ลดดอกเบ้ียค้างช าระให้  50%   
   - หากช าระปิดบัญชีไม่เกิน  3  ปี  จะลดดอกเบี้ยค้างช าระให้  30% 
           ท้ังนี้  ลูกหนี้จะต้องช าระหนี้ก่อนมีค าพิพากษาและหลังค าพิพากษา  รวมกันแล้ว
เป็นจ านวนเงินท่ีเกินกว่าวงเงินตามสัญญากู้ยืม 
 
 

/2.2 จัดประชุม ... 
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 2.2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างจิตส านึกการมีวินัยทางการเงินและการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวันท่ี 16 – 17 กรกรฎาคม 2560 ณ จังหวัดขอนแก่น 
โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการชีวิตและการบริหารเงินตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
แก่ข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน ฯ ปี 2559 และ ปี 2560 ในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 35 เขต จ านวน 99 คน 
ซึ่งจากวิเคราะห์แบบส ารวจภายหลังการประชุมฯ พบว่า  ข้าราชการครูผู้เข้าร่วมสัมมนามีความพึงพอใจ
ต่อการประชุมมาก เนื่องจากได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการทางการเงิน การบริหารหนี้ เศรษฐศาสตร์
ในครัวเรือนและการด าเนินชีวิตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยคาดหวังว่าจะน าความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีได้รับไปปรับพฤติกรรมการในการด าเนินชีวิตและการใช้จ่ายเงินให้มีความเหมาะสมกับ
รายได้และค่าใช้จ่าย เพื่อลดภาระหนี้ในปัจจุบันและป้องกันการก่อหนี้เพิ่มในอนาคต และส่วนใหญ่ให้
ค าแนะน าว่าควรจัดประชุมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรเช่นเดียวกันนี้ให้แก่ข้าราชการครูทุกคน 

3. ระบบบริหารความเสี่ยง  ได้ด าเนินการดังนี้ 
1. ตั้งคณะท างานตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการด าเนินงาน

เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปี  ๒๕๖๐    
2. ประชุมคณะท างานฯ  เพื่อระบุความเสี่ยง  และก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง 
3. ท่ีประชุมคณะท างานก าหนดให้มีการระบุความเสี่ยง  จ านวน  4  ด้าน  ดังนี้ 

3.1 ด้านกลยุทธ์ :  การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
วงเงิน 100 ล้านบาท อาจไม่สามารถจัดสรรได้ทันตามเป้าหมาย 

3.2 ด้านการปฏิบัติงาน : การค้างช าระหนี้ของข้าราชการครูผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

3.3 ด้านการเงิน  : การจัดท ารายงานการเงินไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี
ของกระทรวงการคลัง 

3.4 ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  :   
1) การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบ และแนวทางท่ีก าหนดอย่างต่อเนื่อง 
2) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ 

การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ยังไม่ชัดเจน 
4. ประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ท้ัง 4 ด้าน และจัดท าเป็นแผนภูมิแสดง

สถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวมโดยใช้ระดับสีแทนระดับความรุนแรง 
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5. ก าหนดแผนการบริหารความเสี่ยง จ านวน 4 ด้าน คือ  
5.1 ด้านกลยุทธ์  :  

1) ก าหนดให้มีการจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกู้ยืม 
ประจ าปี ๒๕๖๐  และประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูทราบผ่านช่องทาง หนังสือแจ้งเวียน เว็บไซต์ 
วารสารส านักงาน ก.ค.ศ. 

2) ด าเนินการจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้ข้าราชการครูกู้ยืมให้ ไปตาม
เป้าหมายในวงเงิน 100 ล้านบาท 

5.2 ด้านการปฏิบัติงาน : ให้มีการก ากับ ติดตาม หนี้ค้างช าระ ตามแนวทางและ
ขั้นตอนการรับช าระหนี้ฯ ท่ีก าหนด 

5.3 ด้านการเงิน :  
1) ก าหนดให้มีการจัดท า (ร่าง) คู่มือระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ 
2) ก าหนดให้มีการก ากับ ติดตาม การจัดท ารายงานการเงิน ประจ าปี ๒๕๖๐  

ของส่วนราชการและ สพท. 
5.4 ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  : 

1) ก าหนดให้มีการแจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ ระเบียบ และ
แนวทางไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

2) จัดประชุมเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

6. วิเคราะห์  Cost- benefit  ในแต่ละทางเลือก 
7. ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตามท่ีก าหนดไว้ท้ัง  4  ด้าน  โดยได้ด าเนินการ

แล้วบางส่วนและบางส่วนอยู่ระหว่างด าเนินการ ดังนี้ 
7.1   ด้านกลยุทธ์ :   

                      1)  จัดท าปฏิทินการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสรรเงินกู้ยืม ประจ าปี ๒๕๖๐   
                      2)  มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  ได้แก่ หนังสือแจ้ง
เวียนไปยังส่วนราชการและ สพท. และเว็บไซต์ของส านักงาน ก.ค.ศ. และภารกิจกองทุนฯ 
                      3)  ด าเนินการจัดสรรให้ข้าราชการครูกู้ยืมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว 
จ านวน 2 คร้ัง 
      7.2   ด้านการปฏิบัติงาน :  เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนได้มีการก ากับประสาน 
ติดตาม หนี้ค้างช าระ อย่างต่อเนื่อง  โดยด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งหน่วยงานต้นสังกัด  ธ.ก.ส.        
ผู้กู้ยืม  และผู้ค้ าประกัน 
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      7.3   ด้านการเงิน  :  
             1)  อยู่ระหว่างจัดท า (ร่าง) คู่มือระบบบัญชีเงินทุนหมุนเวียนฯ  
       2)  การจัดท ารายงานการเงิน ประจ าปี ๒๕๖๐  ของส่วนราชการและส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษา จะต้องรอผลการใช้จ่ายเงิน ณ สิ้นปีงบประมาณ 2560 

      7.4 ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  :    
            1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  ของ
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  ส านักงาน ก.ค.ศ.  เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ   
กฎหมายแพ่ง  กฎหมายว่าด้วยการทวงถามหนี้ และการด าเนินคดีลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียน   และ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  เมื่อวันท่ี 30  มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมจรูญ  มิลินทร์ ส านักงาน ก.ค.ศ. 
กระทรวงศึกษาธิการ   
 2) แจ้งเวียนซักซ้อมความเข้าใจไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
  -   การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจีปงบ
ประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งท่ี 1 และ ครั้งท่ี 2 
  -   การติดตามลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ  กรณีเกษียณอายุราชการ 
  -   การรายงานผลการช าระหนี้ประจ าเดือนของลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ   
  -   แนวทางการติดตามหนี้ค้างช าระจากลูกหนี้ท่ีสัญญากู้ยืมครบก าหนด 

4. ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ  ได้ด าเนินการดังนี้ 
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ  มีการด าเนินการ  2  ส่วน  คือ  1. ด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2560  และด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียน  ประจ าปีบัญชี  2560 
 4.1  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครูประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มี 2 กิจกรรมดังนี้ 
    1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  เครื่องพิมพ์มัลติฟังชั่น เครื่องสแกนเนอร์
ความเร็วสูง และเครื่องพิมพ์ขาวด า ได้ด าเนินการจัดซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
   2) โครงการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร เพื่อการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ (Information 
Graphic) อยู่ระหว่างด าเนินการทบทวนปรับปรุงแผนปฏิบัติให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลง         
การประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2560 ซึ่งก าหนดให้มีการน าเสนอ
ในรูปแบบของสารสนเทศ (Information มิใช่ Data) ท่ีง่ายต่อการตัดสินใจ โดยให้น าเสนอในรูปแบบ
ของอินโฟกราฟิก (Info Graphic) เช่น รูปภาพ กราฟ ฯลฯ   
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 4.2 ด าเนินการตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน  
ประจ าปบีัญชี 2560  
   1) แผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศ   
   -  ได้จัดท าแผนแม่บทสารสนเทศและแผนปฏิบัติการสารสนเทศประจ าปี  
2561 ให้สอดคล้องและตอบสนอบต่อแผนยุทธศาสตร์ 
   2) การบริหารจัดการสารสนเทศ 
   -  ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศท่ีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร 
(EIS/MIS) ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนและพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบของอินโฟกราฟิก 
(Info Graphic) เพื่อการบริหารและการตัดสินใจของผู้บริหาร 
    -   ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายในทุนหมุนเวียน  ได้ปรับปรุง
ฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนให้เป็นปัจจุบัน เพื่อการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ และอยู่ระหว่าง
การสร้างเกณฑ์การวัดและจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน 
    -   ระบบสารสนเทศท่ีสนับสนุนผู้ใช้บริการภายนอกทุนหมุนเวียน  คือ  เว็บไซต์
ของเงินทุนหมุนเวียน ได้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นได้ง่าย ขณะนี้อยู่ระหว่างการสร้าง
เกณฑ์การวัดและจัดท าเอกสารประกอบการประเมิน 

5. ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล  ได้ด าเนินการดังนี้ 
-  จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหา

หนี้สินข้าราชการครู เมื่อวันท่ี 30 มีนาคม 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อ เสริมความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีของ
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา เกี่ยวกับกฎหมายแพ่ง และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับ     
การด าเนินคดีและการบริหารเงินทุนหมุนเวียน โดยได้เชิญวิทยากรจากส านักงานอัยการสูงสุด       
มาบรรยายเพื่อให้ความรู ้ แนวคิด  ข้อแนะน าและตอบข้อซักถามท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ ท่ีปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
เงินทุนหมุนเวียน 

 
 

 
 
 
 
 

สิงหาคม  2560 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 


