
รายงานผลการปฏิบัติงานที่ส าคัญของทุนหมุนเวียน 
(ไตรมาสที่ 3  เดือนเมษายน – มิถุนายน 2564) 

 
 ด้วยกระทรวงการคลัง  ได้ก าหนดให้เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู       
เข้าสู ่ระบบประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลางตั ้งแต่ปีบัญชี 2548 ส าหรับ                             
ในปีบัญชี 2564 ก าหนดเกณฑ์วัดการด าเนินงานไว้ 6 ด้าน รวม 14 ตัวชี้วัด 
 ส านักงาน  ก.ค.ศ. ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผล                           
การด าเนินงานทุนหมุนเวียน ประจ าปีบัญชี 2564 ส าหรับเกณฑ์การประเมินด้านที่  5 การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารทุนหมุนเวียน พนักงาน และลูกจ้าง ตัวชี้วัดที่ 5.1 บทบาทคณะกรรมการบริหาร
ทุนหมุนเวียน ข้อที่ 2 การติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของทุนหมุนเวียน
เรียบร้อยแล้ว  ประกอบด้วย 1)  ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 2) ผลการด าเนินงานด้านที่ไม่ใช่การเงินตาม
วัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน 3) ระบบบริหารความเสี่ยง 4) ระบบบริหารจัดการสารสนเทศ  
และ 5) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานด้านการเงิน 
 1.1 การก ากับติดตามการช าระหนี้    
 ตัวช้ีวัดที่ 1.1 อัตราส่วนการรับช าระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ครบก าหนดช าระ  
 

ค่าเป้าหมายตามบันทึก
ข้อตกลงฯ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 

94 95 96 97 98 

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

                             แสดงผลเป็นรายปี 
  =             105,627,689.97  × 100       =  75.37  (ระดับ 1) 
              140,110,706.00 
 
 
 
 
 

/แสดงผลเป็น… 
 

 เอกสารหมายเลข 2 
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แสดงผลเป็นรายไตรมาส 

ปีบัญชี 2564 

ไตรมาสที่ หนี้ที่ครบก าหนด หนี้ที่รับช าระคืน เฉลี่ย 

1 35,281,439.00 34,770,468.69  98.55 

2 35,141,379.00 35,554,101.80 101.74 

3 34,983,469.00 35,350,586.07 101.03 

4 34,704,419.00   

รวม 140,110,706.00 105,627,689.97    75.37 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 
แสดงเป็นแผนภูมิแท่ง  

 

กราฟแสดงอัตราส่วนการรับช าระหนี้ต่อยอดหนี้ที่ครบก าหนดช าระ 

 
/ตัวชี้วัด... 
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 ตัวช้ีวัดที ่3.2 ความส าเร็จในการด าเนินงานตามแผนบริหารจัดการหนี้เพื่อลดการค้างช าระ  
  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 

  =                1,401,235.46  × 100   =  83.02 %  (ระดับ 5) 
                   1,687,839.42 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน  2564 
แสดงเป็นแผนภูมิแท่ง 

 
กราฟแสดงการลดลงของหนี้ที่ค้างช าระไม่เกิน 1 ป ี

 /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 

 =            856,935.79  × 100   =  34.69 %  (ระดับ 5) 
                                     2,470,068.91    

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 

แสดงเป็นแผนภูมิแท่ง 

 
กราฟแสดงการลดลงของหนี้ที่ค้างช าระเกิน 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... 
 



-5- 

 1.2  ร้อยละการเบิกจ่ายภาพรวมที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับแผนการเบิกจ่ายภาพรวม  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (เป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวม ตามมติ ครม. เรื่อง มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือมาตรการด้านการงบประมาณเพ่ือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนแม่บท) 

 ตัวช้ีวัดที่ 6.1  การใช้จ่ายเงินตามแผนการเบิกจ่ายที่ได้รับอนุมัติ 

 
เงินทุนหมุนเวียนเบิกจ่ายได้  = จ านวนที่เบิกจ่าย (เงินกู้ยืม + ค่าใช้จ่าย) × 100 

                        งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

       =         132,641,315.93  × 100   =  27.18%  (ระดับ 1) 
                      487,993,300.00 

ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 2564 
 

 
 

/แสดงเป็น... 
 

 

 

 

ค่าเป้าหมาย 
ตามบันทึก 
ข้อตกลงฯ 

ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5 
ใช้จ่ายได้ น้อย
กว่ามติ ครม. 
ร้อยละ 12  

ใช้จ่ายได้ น้อย
กว่ามติ ครม. 
ร้อยละ 9  

ใช้จ่ายได้ น้อย
กว่ามติ ครม. 
ร้อยละ 6  

ใช้จ่ายได้ น้อย
กว่ามติ ครม. 
ร้อยละ 3  

ใช้จ่ายได้ ตาม
มติ 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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แสดงเป็นแผนภูมิแท่ง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ผลการด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และภารกิจของทุนหมุนเวียน     
 2.1 การจัดท าหลักเกณฑ์ 
  - จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการช าระคืนเงินกู ้และการเรียกคืนเงินกู ้ย ืม เงินทุนหมุนเวียน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2564 โดยปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศ  เมื่อวันที่   
12  มกราคม  2564 
 2.2 การจัดสรรเงินให้กู้ยืม 
  1. การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู้ยืม  ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 1)  
   1.1 ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอความร่วมมือ 
ให้แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ได้ส ารวจความต้องการกู้ยืมไว้แล้วให้มายื่นค าขอกู้ยืม
ตามท่ีได้แสดงเจตจ านงไว้  และก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  24  กุมภาพันธ์  2564 และแจ้ง
ให้ ธ.ก.ส.  ด าเนินการจัดท าสัญญาและจ่ายเงินกู้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 1 เมษายน  2564   

/1.2 มีผู้ได้... 
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   1.2 มีผู้ได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมจ านวน 430 ราย เป็นเงินรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 136,980,634.72 บาท   
   1.3 ได้จัดท าสัญญากู้ยืมและจ่ายเงินกู้ให้กับผู้ได้รับอนุมัติ  จ านวน 346 ราย  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

121,578,252.53 บาท   
  2. การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู ้ย ืม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)  
   1.1 ได้มีหนังสือแจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอความร่วมมือให้แจ้ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนให้มายื่นค าขอกู้ยืม และ
ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  13 กรกฎาคม  2564  และแจ้งให้ ธ.ก.ส.  ด าเนินการจัดท าสัญญาและจ่าย
เงินกู้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม  2564   
   1.2 ได้รวบรวมผลการอนุมัติค าขอกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ จากส่วนราชการและส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาแล้ว มีผู้ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม จ านวน 523 ราย เป็นเงิน 196,073,284.11 บาท ซึ่งขณะนี้
ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างตรวจสอบการอนุมัติค าขอกู้ยืมเพ่ือจัดส่งให้ ธ.ก.ส. จัดท าสัญญา
กู้ยืมเงินและจ่ายเงินกู้ยืมต่อไป 
  3. การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากู ้ย ืม  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 3) เนื่องจากมีวงเงินจัดสรรคงเหลือ จ านวน 128,186,081.17 บาท 
ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ในการ
ประชุมครั้งที่ 5/2564 ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อคณะกรรมการฯ ให้ความ
เห็นชอบแล้ว จะด าเนินการจัดท าหนังสือแจ้งส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขอความร่วมมือให้
แจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนให้มายื่นค าขอกู้ยืม และ
ก าหนดให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่   30   สิงหาคม  2564  และแจ้งให้ ธ.ก.ส.  ด าเนินการจัดท าสัญญาและจ่าย
เงินกู้ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน  2564   
 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 
 2.4  ช่องทางรับข้อร้องเรียน 
  ช่องทางรับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
เพ่ือแจ้งส่วนราชการ 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  
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3.  ผลการด าเนินงานระบบบริหารความเสี่ยง   
 ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. ตั้งคณะท างานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปีบัญช ี 2564 
 2. ประชุมคณะท างานฯ  โดยไดก้ าหนดให้มีรายการความเส่ียง ปัจจัยเสี่ยง และแผนการ
บริหารจัดการความเสี่ยง จ านวน  4  ด้าน ได้แก่  1)  ด้านกลยุทธ์  2)  ด้านการปฏิบัติงาน  3)  ด้าน
การเงิน และ 4) ด้านการปฏิบัติตามกฎ/ระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง  
 3. จัดท า/ทบทวนคู่มือ  และแผนการบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู  ประจ าปบีัญชี  2564  โดยคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแกไ้ขปญัหา
หนี้สินข้าราชการครู ในคราวประชุมครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 27 มกราคม 2564  มีมติเห็นชอบคู่มือ 
และแผนบริหารความเสี่ยงเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

รายการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แผนการบริหารความเสี่ยง/

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

1. ด้านกลยุทธ์ :  
   ก า ร จั ด ส ร ร เ งิน ให้
ข้ า ร า ช ก า ร ค รู แ ล ะ
บุคลากรทางการศึกษา
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
ว ง เ งิน  458,650 ,0 0 0 
ล้านบาท อาจไม่สามารถ
จัดสรรได้ตามเป้าหมาย 

 
   1. ข้าราชการครูและ
บุคลากร ทางการศึกษา     
ผู้ได้รับการพิจารณาอนมุตัิ
ให้กู้ยืมบางรายขอสละ
สิทธิ์และหรือคู่สมรสของ
ผู้กู้ ยืมและผู้ ค้ าประกัน               
ไม่ยินยอม 
   2. ส่ วนราชการ/เขต
พื้นที่ การศึกษา/ธ.ก.ส . 
บางแห่ งไม่ปฏิ บั ติต าม
ขั้นตอนการปฏิบัติ งาน
ก า ร ให้ กู้ ยื ม เ งิ น ทุ น
หมุนเวียนฯ 
 
 

 
   การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพื่อ
แก้ ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
วงเงิน 458,650,000 ล้านบาท       
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 าเนินงาน   
การจัดสรรเงินกู้ยืมฯ ต่อคณะกรรมการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นระยะ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

  
 
เนื่องจากยังมี
วงเงินกู้ยืม
คงเหลือจึงได้
ด าเนินการ
จัดสรรให้กู้ยืม
ครั้งที่ 2 ทั้งนี้ ได้
ด าเนินการตาม
กิจกรรมในข้อ 1. 
– ข้อ 3. 
เรียบร้อยแล้ว 
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รายการความเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง 
แผนการบริหารความเสี่ยง/

กิจกรรม 

การด าเนินการ 
หมายเหตุ ด าเนินการ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

2. ด้านการปฏิบัติงาน : 
   บุคลากรมีทักษะด้าน
เทคโนโลย ีสารสนเทศ               
ไม ่เพ ีย งพอ  เนื ่อ งจาก
เงินทุนหมุนเวียนฯ มีการ
พั ฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การด า เน ินงานเงินท ุน
ห ม ุน เ ว ีย น ฯ  ให ้เ ก ิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
   บุคลากรบางส่วนยัง
ข า ด ทั ก ษ ะ ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ด า เนิ น ง า น เ งิ น ทุ น
ห มุ น เ วี ย น ที่ มี ก า ร
พัฒนาขึ้นมาใหม่ 

 
   1. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม
เพื่อพัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ  (โปรแกรมฐานข้อมูล
ลูกหนีเ้งินทุนหมุนเวียนฯ)  ที่ส านักงาน 
ก.ค.ศ.ได้พัฒนาขึ้นใหม่ โดยจัด
ประชุมภายในเดอืนพฤษภาคม 2564      
   2. ติดตามผลหลังจากการน ามาใช้
ในการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ของบุคลากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
1.เนื่องจาก
สถานการณโ์รค
ระบาด Covid-19 
และระบบ
ฐานขอ้มูลของ
ส านักงาน ก.ค.ศ.มี
เหตุขัดขอ้ง จึงท า
ให้เกิดความล่าช้า
ในการจัดท า
โปรแกรมฯ และ
ได้ก าหนดการจดั
ประชุมฯในวันที 2 
ส.ค.64 
2.ด าเนนิการหลัง
เสร็จสิน้การ
ประชุมฯ 

3. ด้านการเงิน : 
   ก ารต รวจ ส อบ แล ะ
จัดท ารายงานการเงินใน
ภาพรวมเพื่อส่งส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ไม่
ทั น ต า ม ร ะ ย ะ เว ล า ที่
ก าหนด 

    
   1. เจ้ าหน้ าที่ ผู้ จัดท า
รายงาน  การเงิน ของ
เงินทุนหมุนเวียนฯ ของ
ส่ วน ร าช ก า ร /ส พ ท .      
มีความรู้ความเข้าใจใน
ก า ร จั ด ท า ร า ย ง า น
การเงินยังไม่เพียงพอ 
   2. การจัดท ารายงาน
การเงิน และการจัดส่ ง
เอกสารประกอบ  การเบิก
จ่ายเงินของส่วนราชการ/
สพท. มีความล่าช้า 

 
   1. แจ้งแนวทาง/คู่มือการปฏิบตัิงาน
การจัดท ารายงานการเงินของเงินทุน
หมุนเวียนฯ 
   2. แจ้งก าหนดระยะเวลาการจัดสง่
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 

 
 

 
 
 

 
 

 
รอด าเนินการ  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 

 
 
 
 
 
การตรวจสอบจะ
ด าเนินการ  
ณ สิ้นปี 
งบประมาณ 
 

4. ด้านการปฏิบัติตามกฎ 
ระเบี ยบ  และกฎหมาย          
ที่เกี่ยวข้อง  :   
   การพิจารณาอนุมัติเงิน
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ของ   ส่วนราชการ/เขตพื้นที่
การศึกษาไม่ เป็นไปตาม
หลัก เกณ ฑ์ และวิธีการ
กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ก าหนด 

 
   ส่วนราชการ/เขตพื้นที่
ก ารศึ ก ษ า  พิ จ ารณ า
อนุมัติคุณสมบัติการกู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนฯ ไม่
เป็นปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
ฯ ที่ก าหนด 

 
   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 

 
 
 
 

 
 
 
 

  
เนื่องจากยังมี
วงเงินกู้ยืมคงเหลอื
จึงได้ด าเนนิการ
จัดสรรให้กู้ยืมครั้ง
ที่ 2 ทั้งนี้ ได้
ด าเนินการตาม
กิจกรรม ขอ้ 1
แล้ว และข้อ 2 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

/4. ผลการ... 
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4. ผลการด าเนินงานระบบบริหารจัดการสารสนเทศ   
  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 (เป็นงานโครงการหลักโดยมีโครงการย่อยอยู่
กับตัวชี้วัดที่ 4.3 โครงการที่ 1 และ 2)  
  2) โครงการพัฒนาและยกระดับบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
สารสนเทศ (เป็นงานโครงการหลักโดยมีโครงการย่อยอยู่กับตัวชี้วัดที่ 4.3 โครงการที่ 5) 
  4.2 ตัวชี้วัดที่ 4.3 การบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล มีจ านวน 6 โครงการ ดังนี้ 
  1) โครงการพัฒนา/ปรับปรุง ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 
     พัฒนาฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยอยู่ ในขั้นตอนทดสอบระบบ โดยประสานงานผู้ พัฒนาระบบ  
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. 
ในการทดสอบระบบ 
  2) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการผู้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ  
     พัฒนาฐานข้อมูลเสร็จเรียบร้อยอยู่ ในขั้นตอนทดสอบระบบ โดยประสานงานผู้ พัฒนาระบบ  
กลุ่มเทคโนโลยีและสารสนเทศ ภารกิจตรวจติดตามและประเมินผลการบริหารงานบุคคลของส านักงาน ก.ค.ศ. 
ในการทดสอบระบบ 
  3) โครงการศึกษาการเช่าใช้สิทธิ์ (Line Offcial Account : Line OA)  
     ได้ด าเนินการเปิดใช้สิทธิ์ (Line Offcial Account : Line OA) และเริ่มใช้งานเรียบร้อยแล้ว โดย
มีการจัดเก็บข้อมูลจากผู้กู้ยืมและหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการกู้ยืม ครั้งที่ 1/2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการวิเคราะห์
ข้อมูล เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการเช่าใช้สิทธิ์ Line Offcial Account : Line OA 
  4) โครงการอบรม ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ให้มีทักษะ ความรู้ความเข้าใจ
เทคโนโลยีดิจิทัล 
     จะด าเนินการอบรมเจ้าหน้าที่ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษาได้ภายในเดือน
สิงหาคม 2564 
  5) โครงการจัดหาโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ประจ าปีบัญชี 2564  
      ด าเนินการเสร็จเรียบร้อย  
  6) โครงการจัดท า/ทบทวน แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2565-2567) และแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีบัญชี 2565 ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  
     อยู่ระหว่างการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (2565-2567) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี 
บัญชี 2565 และปฏิบัติตามข้อสังเกตตามบันทึกข้อตกลงการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ผลสิ้นปีบัญชี 2563 
คาดว่าจะเสนอคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 
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5. ผลการด าเนินงานระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ตัวชี้วัดที่ 5.2 การบริหารทรัพยากรบุคคล ได้ด าเนินการตามกิจกรรมแล้ว 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 าถามเกี่ยวกับการ
จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่  
14 มกราคม 2564 
 4) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน  
ส านักงาน ก.ค.ศ. ระหว่างวันที่ 19-21 มีนาคม  2564  ณ  โรงแรมอีโค่ โคซี่  บีชฟร้อนท์ รีสอร์ท อ าเภอชะอ า  
จังหวัดเพชรบุรี 
 5)  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว (พ.ศ. 2565-2567) และแผนปฏิบัติการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2565  
 อยู่ระหว่างการจัดท าแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ระยะยาว (พ.ศ. 2565-2567) และ
แผนปฏิบัติการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ าปีบัญชี 2565 เพ่ือเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาในเดือน
สิงหาคม 2564 


