
 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญของทุนหมุนเวียน 
(ไตรมำสที่ 1  เดือนตุลำคม – ธันวำคม 2561) 

 
 ด้วยกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครูเข้าสู ่ระบบประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ของกรมบัญชีกลาง  

ประจ าปีบัญชี 2562  ซึ ่งเกณฑ์การประเมินประกอบด้วยการวัดผลการด าเนินงาน 6 ด้าน        

รวม  14 ตัวชี้วัด 

 ส านักงาน  ก.ค.ศ. ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการ

ประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน  ประจ าปีบัญชี 2562  ส าหรับเกณฑ์การประเมินกรอบ

ที่ 5 การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียนพนักงานและลูกจ้าง  ตัวชี้วัด

ท่ี  5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน  ข้อที่ 3 การติดตามระบบการบริหารจัดการ  และผล

การปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนเรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย  1) ผลการด าเนินงาน

ด้านการเงิน  2) ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ ทุน

หมุนเวียน  3) ระบบบริหารความเสี่ยง  4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ และ 5) ระบบบริหาร

ทรัพยากรบุคคล  ดังนี้ 

1. ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรเงิน 

1.1  การก ากับติดตามการช าระหนี้ 

อัตราการรับช าระหนี้ที่ถึงก าหนดช าระ =  จ านวนหนี้ท่ีได้รับช าระหนี้ในปี  2562 × 100 
                  จ านวนหนี้ท่ีถึงก าหนดช าระใน  ปี 2562 
 

              =  26,284,822.04 × 100   =  67.77  % 
                38,787.661.56 

         ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
 

ค่าเป้าหมายตามบันทึก
ข้อตกลงฯ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

94 95 96 97 98 
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อัตราการลดหนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 1 ปี  =  ผลการรับช าระหนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 1 ปี  ปี2562×100 
                   หนี้ท่ีค้างช าระไม่เกิน 1 ปี ณ สิ้นปี 2561 
 

             =  514,836.68 × 100   =  32  % 
        1,561,902.65 

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
 

ค่าเป้าหมายตามบันทึก
ข้อตกลงฯ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
64 67 70 73 76 

 

อัตราการลดหนี้ค้างช าระเกิน 1 ปี = ผลการรับช าระหนี้ท่ีค้างช าระเกิน 1 ปี  ปี2562×100 
              หนี้ท่ีค้างช าระเกิน 1 ปี ณ สิ้นปี  2561 
 

         = 758,264.08 × 100   =  11.11  % 
6,823,600.18 

ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
 

ค่าเป้าหมายตามบันทึก
ข้อตกลงฯ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
30 31 32 33 34 

 

1.2 ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมท่ีเกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม  
ประจ าปีงบประมาณ 2562  (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ตามมติ ครม.  เรื่อง มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  พ.ศ. 2562) 
 

เงินทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายได้= จ านวนท่ีเบิกจ่าย (เงินกู้ยืม + ค่าใช้จ่าย) × 100 
                    งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 

         = 2,173,685.25 × 100   =  1.64 % 
132,224,000 

         ข้อมูล ณ เดือนพฤศจิกายน 2561 
 

ค่าเป้าหมายตามมติ 
ครม. 

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 รวม 
30.29 22.00 22.00 21.71 96 

สะสม 30.29 52.29 74.29 96  
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2. ผลกำรด ำเนินงำนที่ไมใ่ช่กำรเงิน  ได้ด ำเนินกำรดังนี้ 
 1. การปรับปรุงกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ได้ด าเนินการ  ดังนี้ 
       - ปรับหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. 2561  โดยจัดท าเป็น
ร่างประกาศคณะกรรมการการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. .... เพ่ือเสนอคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 
 2. คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ในคราวประชุมครั้งท่ี 6/2561  เห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชครู พ.ศ. .... และอนุมัติให้จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 100 
ล้านบาท ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 
3. ระบบบริหำรควำมเสี่ยง  ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปี  2562 

 2. ประชุมคณะท างานฯ  เพื่อระบุความเสี่ยง  และก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง  
โดยที่ประชุมก าหนดให้มีการระบุรายการความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  และแผนการจัดการความเสี่ยง 
จ านวน  4 ด้าน 

 3. ด าเนินการประเมินโอกาส และผลกระทบของความเสี่ยง ท้ัง  4 ด้าน และจัดท า
เป็นแผนภูมิแสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสี่ยงโดยรวม โดยใช้ระดับสีแทนระดับ
ความรุนแรง 

 4. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง และคู่มือการบริหารความเสี่ยง เพื่อเสนอ
คณะกรรมการเห็นชอบ  

 
4. ระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ  ได้ด าเนินการดังนี้  
 1. จัดท าสื ่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic เพื ่อแจ้งประชาสัมพันธ์การ
จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2. พัฒนา/ปรับปรุง เว็บไซต์ ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางศึกษาให้สอดคล้อง
กับเว็บไซต์ส านักงาน ก.ค.ศ. ท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา  
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5. ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ตั้งคณะท างานพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภารกิจกองทุน
และสวัสดิการทางการศึกษา 
 2. ส ารวจความต้องการอบรม/พัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน                  
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 3. ออกแบบหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงิน
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

ธันวาคม  2561 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 


