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แผนปฏิบัติการเงินทุนหมนุเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
ประจ าปบีัญชี  2561  

แผนปฏิบัติการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

นโยบาย 
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    มี

ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ข้อ 3) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
ของรัฐ ข้อ 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู     เน้นครูผู้สอน
ให้มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียน  การสอนเพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครู หรือเพ่ือการเรียนรู้  ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจัด การเรียนการสอน และการพัฒนาคุณภาพ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 
หลักการเหตุผล 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จึงได้มอบหมาย
ให้กระทรวงศึกษาธิการโดยส านักงาน ก.ค. (ส านักงาน ก.ค.ศ. ในปัจจุบัน) ด าเนินงานจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือ
แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 มี
วัตถุประสงค์เพ่ือช่วยผ่อนคลายภาระหนี้สินให้แก่ข้าราชการครู ด้วยการให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ย
ต่ า รายละไม่เกิน 200,000 บาท ส าหรับน าไปช าระหนี้สินที่มีอยู่เดิม      

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู       
ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู           
พ.ศ. 2558 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้รับจัดสรรเงินงบประมาณจากรัฐบาลตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 2560 รวมจ านวน 1,320,000,000 บาท ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินนโยบายเป็นไป
อย่างต่อเนื่อง จึงได้ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ให้บรรลุวัตถุประสงค์   การ
แก้ไขปัญหาหนี้สินอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการครู 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินของข้าราชการครู สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
2. เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูมีวินัยทางการเงิน มีความพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
4. เพ่ือติดตาม เร่งรัดหนี้ค้างช าระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  
5. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน

ข้าราชการครู  
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เป้าหมาย 
1. เชิงปริมาณ 

1.1 ข้าราชการครูได้รับอนุมัติให้กู้ยืม จ านวน 500 คน  
1.2 ข้าราชการครูได้รับการส่งเสริมให้มีค่านิยมเกี่ยวกับความประหยัดและการมีวินัย       

ทางการเงิน และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 200 คน 
1.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่งานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้รับ

การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน จ านวน 200 คน 
1.4 ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ และแนวปฏิบัติของเงินทุนหมุนเวียนฯ จ านวน 3 เรื่อง  
1.5 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้รับการพัฒนา 1 ระบบ 

2. เชิงคุณภาพ 
2.1 การบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
2.2 ข้าราชการครูสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขวัญก าลังใจในการท างาน   

มีสถานภาพดีขึ้น  
2.3 บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ หลักเกณฑ์ 

วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู รวมทั้ง
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.4 หนี้ค้างช าระลดลงอย่างต่อเนื่อง 

ผลผลิต 
1. ข้าราชการครูได้รับการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สิน 
2. การบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนที่มีประสิทธิภาพ 

ขั้นตอน/วิธีด าเนินงาน 
1. จัดสรรเงินทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการครูกู้ยืม 
2.  สนับสนุนงบประมาณให้กับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา / ส่วนราชการ / ส านักงานศึกษาธิการ

จังหวัด เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
3. การพัฒนาบุคลากร 

3.1 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติ
หน้าที่งานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  

3.2 จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการครูให้มีค่านิยมเกี่ยวกับ     
ความประหยัดและการมีวินัยทางการเงิน และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. การจัดท าและปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ บันทึกข้อตกลง แนวปฏิบัติและเงื่อนไข    
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ บันทึกข้อตกลงการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียน  หลักเกณฑ์วิธีการ แนวปฏิบัติ และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง 

5. การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
5.1 การวางรูปแบบระบบการเงินการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
5.2 ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
5.3 พัฒนาฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ 
5.4 ด าเนินงานตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ระหว่าง

เงินทุนหมุนเวียนฯ กับ กระทรวงการคลัง 
5.5 จัดประชุมคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ  

6. ก ากับ ติดตามหนี้ค้างช าระ ด าเนินคดีตามกฎหมาย และด าเนินการเกี่ยวกับการบังคับคดี 
7. จัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติงานประจ าปี แผนงานและเป้าหมายในการติดตามหนี้ค้าง

ช าระ แผนบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

8. จัดจ้างพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และลูกจ้างชั่วคราว 

ระยะเวลาด าเนินงาน   
 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 

งบประมาณ    
  จ านวน 136,632,000 บาท   

ผู้รับผิดชอบ  
  ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา  ส านักงาน  ก.ค.ศ. 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
1. ข้าราชการครูได้รับความช่วยเหลือและมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในการด าเนินชีวิต มีขวัญ

ก าลังใจ สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพการศึกษา อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศอย่างมีคุณภาพ 

2. ข้าราชการครูที่มีหนี้ค้างช าระได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการช าระหนี้
และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

3. ข้าราชการครูมีจิตส านึก มีค่านิยมเกี่ยวกับความประหยัด และมีวินัยทางการเงิน เพ่ือป้องกันการ
เป็นหนี้ในอนาคต 
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4. บุคลากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ มีความรู้ความเข้าใจ และทักษะในการ
ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ สูงขึ้น 

5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

การติดตามประเมินผลและสรุปรายงาน 
 ภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา ด าเนินการติดตาม ประเมินผล และรายงานผล     

ให้ส านักงาน ก.ค.ศ. คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และกรมบัญชีกลางทราบ พร้อมสรุปรายงานผลการด าเนินงาน  
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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งบประมาณเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
 

ประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 จ านวน 136,632,000   บาท 
 - งบบุคลากร 

- งบด าเนินงาน 
3,244,260 

133,387,740 
บาท 
บาท 

     

รายละเอียดประกอบประมาณการรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
1.  งบบุคลากร 
     เงินเดือนและค่าจ้างประจ า  (จ านวน 15 อัตรา) 
           - เงินเดือน            

3,244,260 
3,244,260 
3,244,260 

บาท 
บาท 
บาท 

2.  งบด าเนินงาน 
 2.1  เงินให้ข้าราชการครูกู้ยืม 

     2.2  ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ 
(1) ค่าใช้จ่ายเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ของ                

ส่วนราชการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการ / คณะอนุกรรมการ 
(3) การติดตามหนี้ค้างช าระและด าเนินคดี 
(4) การปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
(5) การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและ                  

เพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานงานเงินทุนหมุนเวียน 
(6) การรณรงค์ส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิต                    

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) การวางระบบการเงินและการบัญชีของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
(8) การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 
(9) ค่าประกันสังคม 
(10) ค่าใช้จ่ายในการสรรหาพนักงานเงินทุนเพ่ือทดแทนอัตราว่าง  
(11) ค่าวัสดุใช้สอยสิ้นเปลือง 
(12) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

      2.3  ค่าบริหารเงินทุนหมุนเวียนของ ธ.ก.ส.   
 
            (** ทั้งนี้ สามารถถัวจ่ายทุกรายการ) 
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ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ รองรับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน

เงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสนิขา้ราชการครู 136,632,000 ภารกิจกองทุน

และสวัสดิการ

ทางการศึกษา

1 การจดัสรรเงินให้ขา้ราชการครูกู้ยมื (วงเงินจ านวน 100 ล้านบาท)

1.1 จดัสรรเงินให้ขา้ราชการครูกู้ยมื  100,000,000  400 คน กลุ่มบริหารฯ แผนปฏิบัติการเงินทุนฯ 

1.2 การประชาสัมพันธ์เพือ่สร้างความรู้ความเขา้ใจ เกี่ยวกบั 200,000         - กลุ่มบริหารฯ และ และแผนเพิม่ประสิทธภิาพ

การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ กลุ่มติดตาม

2 สนับสนุนงบประมาณให้กบัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา (225 แห่ง) 6,091,890     225 แห่ง / กลุ่มบริหารฯ และ แผนปฏิบัติการเงินทุนฯ

ส่วนราชการ (3 แห่ง)  และ อนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน 3 แห่ง / กลุ่มการเงินฯ

ระดับจงัหวัด (77 จงัหวัด) 77 จังหวดั

3 การพัฒนาบุคลากร 3,120,000     
3.1 ประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจ 1,500,000     2  คร้ัง กลุ่มบริหารฯ และ แผนทรัพยากรบุคคล

     ให้กบับุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าทีง่านเงินทุนหมุนเวียนของ กลุ่มติดตาม

     ส่วนราชการ และ เขตพืน้ทีก่ารศึกษา 
3.2 ประชมุสัมมนาเชงิปฏิบัติการเพือ่ส่งเสริมให้ขา้ราชการครู 1,300,000     2 คร้ัง กลุ่มบริหารฯ แผนปฏิบัติการเงินทุนฯ

    ให้มีค่านิยมเกี่ยวกบัความประหยดัและการมีวินัยทางการเงิน 

3.3 การประชมุสัมมนาประสิทธิภาพของบุคลากร 320,000        1 คร้ัง กลุ่มติดตาม แผนทรัพยากรบุคคล

 ผู้ปฏับัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ของส านักงาน ก.ค.ศ. และแผนเพิม่ประสิทธภิาพ

4 การจดัท าและปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ 1,000,000     3 เร่ือง

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสนิขา้ราชการครู

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2560 ปี 2561

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4



ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ รองรับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสนิขา้ราชการครู

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2560 ปี 2561

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

แนวปฏิบัติของเงินทุนฯ
 - ประชมุเชงิปฏิบัติการปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ กลุ่มบริหารฯ และ แผนปฏิบัติการเงินทุนฯ 

   เกี่ยวกบัการบริหารงานและการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ กลุ่มติดตาม และแผนเพิม่ประสิทธภิาพ

5 การพัฒนาระบบบริหารจดัการ 2,232,120     

5.1 การวางรูปแบบระบบการเงิน การบัญชขีองเงินทุนหมุนเวียนฯ 500,000        1 ระบบ กลุ่มการเงินฯ แผนปฏิบัติการเงินทุนฯ

5.2 จดัประชมุคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 92,020          4 คร้ัง กลุ่มบริหารฯ

5.3 จดัประชมุคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ 334,200        12 คร้ัง กลุ่มบริหารฯ

5.4 จดัประชมุคณะอนุกรรมการก ากบั ติดตามลูกหนีค้้างช าระ ฯ 705,900        12 คร้ัง กลุ่มติดตาม

5.5 การก ากบั ติดตามลูกหนีห้นีค้้างช าระและการด าเนินคดี 600,000        ทุกกลุ่มงาน แผนปฏิบัติการเงินทุนฯ

     ตามกฎหมาย และแผนปฏิบัติการ

    5.5.1 ปรับปรุงฐานขอ้มูลลูกหนี้ 25,000          6,503 ราย ทุกกลุ่มงาน ดิจิทัลฯ

    5.5.2 การก ากบั ติดตามลูกหนีห้นีค้้างช าระ 175,000        6,503 ราย ทุกกลุ่มงาน

    5.5.3 การด าเนินคดีตามกฎหมาย 400,000        60 ราย ทุกกลุ่มงาน

6 การสรรหาพนักงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และลูกจา้งชั่วคราว 10,000          2 คร้ัง

7 จดัสรรงบประมาณสมทบค่าประกนัสังคม 133,730        12 คร้ัง

8 จดัสรรค่าบริหารโครงการเงินทุนหมุนเวียนของ  ธ.ก.ส. 20,000,000    12 คร้ัง แผนปฏิบัติการเงินทุนฯ

9 ค่าตอบแทนพนักงานเงินทุนฯ (15 อตัรา) 3,066,000     15 อตัรา

10 ค่าตอบแทนพนักงานเงินทุนหมุนฯ เพิม่ประจ าปี 122,640        15 อตัรา

11 เงินเพิม่ค่าครองชพีชั่วคราวพนักงานเงินทุนฯ 55,620          4 อตัรา

12 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 300,000        แผนปฏิบัติการเงินทุนฯ

8 



ที่ โครงการ / กิจกรรม งบประมาณ เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ รองรับ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. แผนงาน

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัตกิารเงินทุนหมุนเวยีนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสนิขา้ราชการครู

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปี 2560 ปี 2561

ไตรมาสที ่1 ไตรมาสที ่2 ไตรมาสที ่3 ไตรมาสที ่4

13 ค่าวัสดุส้ินเปลืองเพือ่สนับสนุนการปฏิบัติงาน 300,000        

** หมายเหตุ  กจิกรรม / งบประมาณ / ระยะเวลาด าเนินงาน สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม

11,356,000     58,100,000     58,000,000     9,176,000      


