
 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนที่ส ำคัญของทุนหมุนเวียน 
(ไตรมำสที่ 2  เดือนมกรำคม – มีนำคม 2562) 

 
 ด้วยกระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนเพื ่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน

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 าหรับเกณฑ์การประเมินกรอบที่ 5 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารผู้บริหารทุนหมุนเวียนพนักงานและลูกจ้าง  ตัวชี้วัด   

ท่ี  5.1 บทบาทคณะกรรมการทุนหมุนเวียน  ข้อท่ี 3 การติดตามระบบการบริหารจัดการ  และผลการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียนเรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย  1) ผลการด าเนินงาน     

ด้านการเงิน  2) ผลการด าเนินงานด้านไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของ ทุน

หมุนเวียน  3) ระบบบริหารความเส่ียง  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 
 

              =   78,450,511.21 × 100   =  50% 
                 155,762,647.24 

         หมายเหตุ  คิดจากฐาน  6  เดือน 
ข้อมูล ณ เดือน  มีนาคม  2562 

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 
 

             =      814,988.52 × 100   =   52.18 % 
                1,561,902.65     

ข้อมูล ณ เดือน  มีนาคม  2562 
 

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 
 

         =  1,536,367.38 × 100   =  22.52 % 
6,823,600.18 

ข้อมูล ณ เดือน  มีนาคม  2562 
 

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 
 

         = 10,863,482.79 × 100   =  8.22 % 
                                                 132,224,000 

         ข้อมูล ณ เดือน  มีนาคม  2562 
 

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   
 จัดท าหนังสือแจ้งส่วนราชการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัด  เพ่ือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ในสังกัดทราบและด าเนินการให้กู้ยืมตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปี พ.ศ. 2562  โดยจะด าเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนเมษายน 
2562 

3. ระบบบริหำรควำมเสี่ยง    
กำรบริหำรควำมเสี่ยง  ได้ด าเนินการ 

๑. ตั้งคณะท างานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปี  ๒๕๖๒   

๒. ประชุมคณะท างานฯ  เพื่อระบุความเสี่ยง  และก าหนดแผนบริหารความเสี่ยง   โดยท่ีประชุม 
ก าหนดให้มีการระบุรายการความเสี่ยง  ปัจจัยเสี่ยง  และแผนการจัดการความเสี่ยง  จ านวน  ๔  ด้าน  
ได้แก่ ๑) ด้านกลยุทธ์ ๒) ด้านการปฏิบัติงาน ๓) ด้านการเงิน และ ๔) ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

๓. ด าเนินการประเมินโอกาส  และผลกระทบของความเสี่ยง  ท้ัง  ๔  ด้าน  และจัดท าเป็น 
แผนภูมแิสดงสถานะของระดับความรุนแรงของปัจจัยเสีย่งโดยรวม  โดยใช้ระดับสแีทนระดับความรุนแรง 

๔.  จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง  และคู่มือการบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ 
โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ครั้งท่ี ๗/๒๕๖๑
เมื่อวันท่ี   ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑  มีมติเห็นชอบแผนและคู่มือบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๒ 

๕. อยู่ระหว่างด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตามท่ีก าหนดไว้ท้ัง ๔ ด้าน  ดังนี้  

รายการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๑. ด้านกลยุทธ์ :  
    การจัดสรรเงินทุน
หมุนเวียนฯ ประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๑  
วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท 
อาจไมส่ามารถจัดสรรได้
ตามเป้าหมาย 

  ๑. หลักเกณฑ์และวิธีการ  
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนีส้ินข้าราชการครู  
ให้กู้เฉพาะข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาที่มี
หน้าท่ีเป็นผูส้อน ไมร่วมถึง 
ประเภทต าแหน่งอื่นๆ 
   ๒. ข้อจ ากัดเกีย่วกับระยะ 
เวลาการให้กู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียน  

     จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ไขปัญหาหนีส้ินข้าราชการครู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วงเงิน ๑๐๐ ล้านบาท มีกิจกรรม ดังนี ้
     ๑) ปรับปรุงหลักเกณฑ์และ
วิธีการให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพือ่
แก้ไขปัญหาหนีส้ินข้าราชการครู 
ตามข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนฯ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
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รายการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 ๓. ส่วนราชการ/เขตพื้นท่ี
การศึกษา ประชาสัมพันธ์  
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อแก้ไขปัญหาหนีส้ิน
ข้าราชการครไูม่ทั่วถึง 

     ๒) ก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดสรรเงินกู้ยืม ประจ าปี 
พ.ศ. ๒๕๖๒  
     ๓) ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ
ใหกู้้ยืมเงินทุนหมุนเวียนผ่านช่องทาง
หนังสือแจ้งเวียน  เว็บไซต์ของ
ส านักงาน ก.ค.ศ. และสื่อออนไลน ์
เพื่อให้ข้าราชการครไูด้ทราบอย่าง
ทั่วถึง 

 
 
 
 

 

 

๒. ด้านการปฏิบัติงาน :     
    จ านวนหนีค้้างช าระ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข
ปัญหาหนีส้ินข้าราชการครู 
อาจมีเพิ่มขึ้น 

   ๑.ต้นสังกัดไม่หักเงินเดือน
ส่งช าระหนี้อย่างต่อเนื่อง 
   ๒. ผู้กู้ยืมมเีงินเดือนไม่พอ
หักช าระหนี ้
   ๓. ต้นสังกัดไม่แจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกรณี
ลูกหนี้โอน/ย้าย/ลาออก/
เสียชีวิต 
   ๔. หน่วยงานรับผิดชอบไม่
ส่งใบแจ้งหนี ้ หรือส่งใบแจ้ง
หนี้ล่าช้า 
   ๕. ลูกหนี้ท่ีสัญญากู้ยมื 
ครบก าหนดแต่ยังช าระหนี ้
ไม่เสร็จสิ้น 

     ก ากับ ติดตาม หนี้ค้างช าระ
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปญัหา
หนี้สินข้าราชการครู มีกิจกรรมดังนี ้
     ๑) ตรวจสอบข้อมูลการช าระ
หนี้เป็นประจ าทุกเดือน 
     ๒) ก ากับ ติดตามส่วนราชการ/
เขตพื้นที่การศึกษา และ ธ.ก.ส. กรณี
ลูกหนี้ค้างช าระ  ตามแนวทางและ
ขั้นตอนการรับช าระหนี้เงินกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนฯ 
     ๓) แจ้งเวียนแนวทางการปฏิบัติ
ในการติดตามหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 
     ๔) จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัต ิ
งานเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อให้ความรู้
และซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวยีน 
     ๕)  จัดประชุมข้าราชการคร ู
ผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อส่งเสริม
ให้มีค่านิยมเกีย่วกับความประหยดั
และการมีวินัยทางการเงิน 
     ๖) ก าหนดแนวทางปรับปรุง
โครงสร้างหนี้ของลูกหนี้เงินทุน
หมุนเวียนฯ ท่ีมหีนี้ค้างช าระ 
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รายการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง แผนการบริหารความเสี่ยง/กิจกรรม 
การด าเนินการ 

ด าเนินการ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

๓. ด้านการเงิน : 
    การเบิกจ่ายเงินทุน
หมุนเวียน  ประจ าปบีัญชี 
2562  ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ
ทางราชการ 

  ๑. ส่วนราชการ/เขตพื้นท่ี
การศึกษา มีการโอน/ย้าย/
เปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานท าให้การปฏิบัติงาน
ขาดความต่อเนื่อง 
   ๒. ส่วนราชการ/เขตพื้นท่ี
การศึกษา จัดส่งเอกสารเพื่อ
ประกอบการเบิกจ่ายเงินไม่
ครบถ้วน 

     การเบิกจ่ายเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ประจ าปีบญัชี ๒๕๖๒ ของส่วน
ราชการ/เขตพื้นท่ีการศึกษา ให้
เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน
ของทางราชการ  มกีิจกรรม ดังนี ้
     ๑) จัดท าหนังสือแจ้งเวียน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้ทราบ
เกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายเงินทุน
หมุนเวียน 
     ๒) จัดท าแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย
เงินทุนหมุนเวียนฯ หรือฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีผูเ้กี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

๔. ด้านการปฏิบัตติามกฎ 
ระเบียบ และกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง  :   
    การพิจารณาอนุมตัิเงิน
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ
ส่วนราชการ/เขตพื้นท่ี
การศึกษาอาจไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้ยมื
เงินทุนหมุนเวียนฯ ก าหนด 

 

   ๑. ส่วนราชการ/เขตพื้นท่ี
การศึกษา  มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้กู้ยมื 
ที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ฯ  
ยังไม่ชัดเจน 
  ๒. การพิจารณาอนมุัตเิงิน
กู้ยืมของส่วนราชการ/เขตพื้นที่
การศึกษา ไมเ่ป็นไปตาม 
หลักเกณฑ์ฯ ที่ก าหนด 

 

     การตรวจสอบการอนมุัติเงินกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ของส่วนราชการ/เขต
พื้นที่การศึกษา มกีิจกรรม ดังน้ี 
     ๑) แจ้งเวียนหลักเกณฑ์และ
วิธีการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ไปยัง
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเพื่ อให้ถือ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
     ๒) ตรวจสอบผลการพิจารณา
อนุมัติเงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ของส่วนราชการ/เขตพื้นที่การศกึษา   
ที่ส่งมายังส านักงาน ก.ค.ศ. อย่าง
เคร่งครดั  เพื่อให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนด 
     ๓) แจ้งส่วนราชการ/สพท. 
กรณีมีการพิจารณาอนุมตัิให้
ข้าราชการครูกูย้ืมไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ฯ 
     ๔) ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
เงินทุนหมุนเวียนฯ ของภารกจิ
กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา
เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้กู้ยมืเงินทุน
หมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
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4. ระบบบริหำรจัดกำรสำรสนเทศ   
 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติดิจิทัล ประจ าปี พ.ศ. 2562  ดังนี้ 
 4.1  จัดซื้อระบบป้องกันไวรัส โดยได้ด าเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
 4.2  จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4.3 จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อควรรู้ก่อนการกู้ยืม ตามเกณฑ์และวิธีการกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4.4 จัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ประเภทหนี้ท่ีให้กู้ยืม ตามเกณฑ์และวิธีการกู้ยืมเงินทุน
หมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 4.5 พัฒนาโปรแกรมการตรวจสอบเงินคงเหลือ (ร้อยละ 30 หลังจากช าระหนี้
เงินทุนหมุนเวียนแล้ว) ของผู้ยื่นกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพื่อให้
เจ้าหน้าท่ีส านักงาน ก.ค.ศ. ส่วนราชการ/เขตพื้นท่ีการศึกษา ใช้ในการคิดค านวณเงินคงเหลือ 
โดยได้ด าเนินการพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 4.6 อยู่ระหว่างจัดท าทบทวนแผนดิจิทัลและแผนปฏิบัติการ  ตามบันทึกข้อลงการ
ประเมินผลการด าเนินของเงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีบัญชี 2562 ตัวชี้วัดท่ี 4.3 การบริหาร
จัดการสารสนเทศ 
 4.7 อยู่ระหว่างพัฒนาระบบการจ่ายเงินและการรับเงินของเงินทุนหมุนเวียนฯ        
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย เพื่อติดตั้งระบบการจ่ายและการับเงินของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ         
 4.8  อยู่ระหว่างการ พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
(เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู)  เพ่ือใหร้องรับเว็บไซต์  ส านักงาน ก.ค.ศ. 

5. ระบบบริหำรทรัพยำกรบุคคล  ได้ด าเนินการดังนี้ 
 1. ส ารวจความต้องการอบรม/พัฒนาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน                  
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 2. ออกแบบหลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงิน
และการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ขออนุมัติจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
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 4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรภารกิจ
กองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา เมื่อวันท่ี 29 มีนาคม  2562 โดยเชิญวิทยากรจากกรมบังคับคดี 
มาให้ความรู้เกี่ยวกับการสืบทรัพย์บังคับคดี  การยึดอายัดทรัพย์สิน 
 

มีนาคม  2562 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 


