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ส่วนที่ 1 

บทสรุปผู้บริหาร 

แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้
เป็นแนวทางในการบริหารงานของเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ให้มีประสิทธิภาพ   
โดยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ก าหนด   
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ท าให้รู้ต าแหน่งยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ เนื่องจากเงินทุน
หมุนเวียนฯ จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองต่อโอกาส    
ของเงินทุนหมุนเวียนฯ และสามารถก าหนดประเด็นที่ต้องด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือก้าวไปสู่วิสัยทัศน์
ที่ตั้งไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยแผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนฯ ฉบับนี้ได้ก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ ในแต่ละด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ 1  บรรเทาภาระหนี้สินที่จ าเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครู มุ่งเน้นให้การบริหาร
จัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ถูกต้องตามระเบียบ หลักเกณฑ์และวิธีการ 

ยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเสริมสร้างให้ข้าราชการครูมีวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน 

ยุทธศาสตร์ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการติดตามและควบคุมการด าเนินงาน การเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ให้บริการเงินทุนหมุนเวียนฯ โดยน าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
และระบบการเงินการบัญชี เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด รวมถึงการให้ความส า คัญกับ        
การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้เป็นที่รู้จักของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา 
และผู้ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการก ากับ ติดตามหนี้ค้างช าระเงินทุนหมุนเวียน 

ยุทธศาสตร์ 4  การใช้งานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ     
ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  

โดยแต่ละยุทธศาสตร์ได้ก าหนดโครงการ กิจกรรม ตัวชี้วัด เพ่ือตอบสนองต่อพันธกิจและ
เป้าหมายการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
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ส่วนที่ 2 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

สภาพปัจจุบัน  

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู จึงได้
มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดยส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2540  ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 2546 เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้รับจัดสรร        
เงินงบประมาณจากรัฐบาลจ านวนทั้งสิ้น 1,200,000,000 บาท ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รัฐบาลได้จัดสรร
งบประมาณเพ่ิมเติมอีกจ านวน 120,000,000 บาท เงินทุนหมุนเวียนฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินให้แก่
ข้าราชการครู โดยการให้ข้าราชการครูกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี วงเงินให้กู้ยืมรายละไม่เกิน 
200,000 บาท ช าระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด) เพ่ือน าไปช าระหนี้สินที่มีอยู่เดิมตามหลักเกณฑ์และวิธีการ     
ให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  

ปัจจุบันส านักงาน ก.ค.ศ. ได้ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู       
ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558  และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558  

  อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู พ.ศ. 2558 สรุปสาระส าคัญ ดังนี้ 

1. ให้จัดตั้งเงินทุนหมุนเวียน ชื่อว่า เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู    
อยู่ในส านักงาน ก.ค.ศ.  ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนส าหรับ    
การแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

2. ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู” โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนกระทรวงการคลัง เลขาธิการ ก.ค.ศ.และผู้ทรงคุณวุฒิ           
ซึ่งประธานกรรมการแต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง จ านวนไม่เกินสามคนจากผู้ที่มีความรู้  
ด้านการเงินเศรษฐศาสตร์ หรือการลงทุน ด้านกฎหมายหรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนหมุนเวียนเป็นกรรมการ 
ให้ผู้อ านวยการเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้เลขาธิการ ก.ค.ศ. มอบหมายเจ้าหน้าที่ส านักงาน ก.ค.ศ. 
จ านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 



3 
 

ต่อมาพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
วันที่ 25 กันยายน 2558 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งส่งผลให้องค์ประกอบของ    
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู เปลี่ยนแปลงไป ดังนี้ 

1. จ านวนองค์คณะเดิม จ านวน 11 คน ลดลง 3 คน คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

2. ประธานกรรมการ เปลี่ยนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ 

3. กรรมการผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จ านวน 3 คน คือ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทน
ส านักงบประมาณ และผู้แทนหน่วยงานที่มีทุนหมุนเวียนที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกิน 3 คน (ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์  การลงทุน 
กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง)   

5. ผู้บริหารทุนหมุนเวียน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 

3. ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหาร
เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558  ดังต่อไปนี้ 

(1) ก าหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียน 
(2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงบประมาณรายรับ รายจ่ายประจ าปี และแผนการ

ด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินให้กู้ยืม 
(4) ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ วิธีการ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือให้

เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(5) ก าหนดระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ตลอดจนก าหนด

ค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์หรือสวัสดิการต่างๆ ของผู้บริหารทุนหมุนเวียนที่มาจากการสรรหาและพนักงาน 
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

(6) พิจารณาและก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ู

(7) ก ากับดูแล และติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินทุนหมุนเวียน 
(8) แต่งตั้ งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการตามที่

คณะกรรมการมอบหมาย 
(9) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนใดตามท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
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โครงสร้างการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

ตามพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 
 

1. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน           
(ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 

ประธานกรรมการ 

2. ผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีทุนหมุนเวียน                              
ที่ไม่มีสถานะเป็นนิติบุคคล (เลขาธิการ ก.ค.ศ.) 

กรรมการ 

3. ผู้แทนกระทรวงการคลัง กรรมการ 
4. ผู้แทนส านักงบประมาณ กรรมการ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิ  จ านวน 3 คน (ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์               

การลงทุน กฎหมาย หรือด้านอ่ืนที่เกี่ยวข้อง)   
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

6. ผู้อ านวยการส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู 
 

ส านักบริหารเงินทุนหมุนเวียน 
ส านักงาน ก.ค.ศ. 

 

คณะอนุกรรมการก ากับ 
ติดตามลูกหนี้ค้างช าระ
เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

คณะอนุกรรมการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน
ส่วนราชการ / เขตพ้ืนที่
การศึกษา 
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               อัตราก าลังของภารกิจกองทุนและสวัสดิการทางการศึกษา 
 

อัตราก าลังปัจจุบัน 

กลุ่มงาน 
ข้าราชการ พนักงาน

เงินทุน 
รวม 

โครงสร้าง ปฏิบัติงานจริง 
ผู้อ านวยการภารกิจ 1 1 - 1 
กลุ่มบริหารเงินทุนหมุนเวียน 4 3 1 4 
กลุ่มติดตามการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน 3 3 3 6 
กลุ่มกองทุนส่งเสริมครูและสวัสดิการ 3 3 2 5 
กลุ่มการเงินและบัญชี 2 1 5 6 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 5 5 3 8 

รวม 18 16 14 30 

 มีอัตราจ้างจากเงินงบประมาณของส านักงาน ก.ค.ศ. จ านวน 1 อัตรา 

ผลการด าเนินงาน 

1) การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ข้าราชการครูกู้ยืม เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู มีวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการครูกู้ยืม เพ่ือน าไปช าระหนี้สินเดิมที่มีอยู่  วงเงินรายละไม่เกิน 
200,000.00 บาท โดยมีข้าราชการครูได้รับอนุมัติ ให้กู้ยืมไปแล้วจ านวน 56,495 ราย เป็นจ านวนเงิน 
4,275,354,257.60 บาท  โดยมีผลการอนุมัติให้กู้ยืม ปี 2558 -2560 ดังนี้ 

 

ปีงบประมาณ วงเงินจัดสรร (บาท) อนุมัติ (ราย) วงเงินที่อนุมัติ (บาท) 
พ.ศ. 2558  500,000,000.00 2,652 521,667,465.82   
พ.ศ. 2559 500,000,000.00 320 78,554,573.12 
พ.ศ. 2560 100,000,000.00 174 34,015,590.72 

 
2) ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของข้าราชการครูที่มีต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

จากกลุ่มตัวอย่างข้าราชการครู ทั้ง 4 ภูมิภาค โดยน าผลการส ารวจข้อมูลความต้องการกู้ยืม ความพึงพอใจของ
ข้าราชการครูที่มีต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และปัญหาอุปสรรคที่พบ มาวิเคราะห์เพ่ือน าผลที่ได้   
มาเป็นข้อมูลในการปรับปรุง ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติการเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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3) จัดท าโครงการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งในส่วนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างต่อเนื่อง   
เพ่ือให้ทราบและได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานและให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

4) จัดท าโครงการเสริมสร้างค่านิยมการมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง แก่กับข้าราชการครูผู้กู้ยืม และข้าราชการครูบรรจุใหม่ เพ่ือให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับ 
การมีวินัยทางการเงิน และการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5) ปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
ให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

6) การด าเนินงานด้านการเงิน มีผลการด าเนินงานที่ผ่านมาดังนี้ 
 

งบแสดงฐานะการเงิน  (โดยย่อ)                                                                   (หน่วย : ล้านบาท) 
 2555 2556 2557 2558 2559 
สินทรัพย์รวม 1,492.15 1,506.47 1,524.90 1,550.61 1,568.10 

- สินทรัพย์หมุนเวียน 1,056.99 1,200.88 710.53 555.10 689.43 
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 435.16 305.60 814.37 995.51 878.67 

หนี้สินรวม 5.70 8.25 10.36 0.42 6.53 
- หนี้สินหมุนเวียน 5.70 8.25 10.36 0.42 6.53 
- หนี้สินไมห่มุนเวียน - - - - - 

ส่วนของทุนรวม 1,486.46 1,498.22 1,514.54 1,535.81 1,561.58 
- เงินกองทุน/ทุนประเดิม 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 1,200.00 
- ก าไรสะสม 286.46 298.22 314.54 335.81 361.58 

 
 
งบรายได้และค่าใช้จ่าย  (โดยย่อ)                                                                  (หน่วย : ล้านบาท) 
 2555 2556 2557 2558 2559 
รายได ้ 36.37 26.94 41.72 60.85 59.39 

- อัตราการเติบโตของรายได้ -23% -26% 55% 46% -2% 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 19.30 16.34 18.19 33.66 33.80 

- อัตราส่วนค่าใช้จ่ายต่อรายได้ 53% 61% 44% 55% 57% 
รายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย (สุทธิ) 17.07 10.59 23.53 27.19 25.59 
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7)  เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูได้เข้าสู่ระบบประเมินผลการด าเนินงาน
ทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ตามบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ซึ่งคณะกรรมการประเมินผลฯ ได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
การด าเนินงานรอบสิ้นปี 2554 – 2559 โดยปี 2554 ได้ 1.593 คะแนน ปี 2555 ได้ 3.3520 คะแนน ปี 2556      
ได้ 1.893 คะแนน  ปี 2557 ได้ 3.3588 คะแนน  ปี 2558 ได้ 4.4864 คะแนน และปี 2559 ได้ 3.6821 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      แผนภูมิแสดงระดับคะแนนการประเมินผลการด าเนินงาน 
 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) 

การวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) เพ่ือประเมินปัจจัยภายในและ
ภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  ในมุมมอง    
ของ Balance Score Card ที่กระทรวงการคลังใช้เป็นกรอบการประเมินผลการด าเนินงานทุนหมุนเวียน ได้แก่ 
ด้านการเงิน ด้านปฏิบัติการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และด้านการพัฒนาทุนหมุนเวียน ได้มีการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอกด้วย SWOT Analysis เพ่ือประเมินสถานการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่เป็นอยู่ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคตของการบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ รวมทั้ง  
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเงินทุนหมุนเวียนฯ สรุปได้ดังนี้ 
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S 

จุดแข็ง 
(Strength) 

S1  มีพระราชบัญญัติการบริหารทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2558 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ   
     ว่าด้วยการบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู พ.ศ. 2558   
     เป็นกฎหมายหลักในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
S2  มีการก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน    
     ข้าราชการครูที่สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
S3  ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ และการแก้ไข 
     ปัญหาหนี้สิน 
S4  ผู้บริหารเงินทุนระดับสูงของทุนหมุนเวียน สามารถบริหารจัดการ  ให้ค าปรึกษา แนะน า   
      และแก้ไขปัญหาการด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S5  มีกลไกในการด าเนินงานได้แก่ คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะท างาน ที่มีความรู้ 
     ความสามารถจากหลากหลายสาขา และจากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง มีการก ากับ ดูแล  
     และให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
S6  มีการประชาสัมพันธ์งานของเงินทุนหมุนเวียนฯ อย่างต่อเนื่อง 

 
W 

จุดอ่อน 
(Weakness) 

W1  การจัดท างบการเงินยังไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากหน่วยปฏิบัติที่เก่ียวข้องมีจ านวนมาก       
การเก็บรวบรวมต้องใช้เวลา และมีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบ่อยครั้ง 

W2  ระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ ยังไม่ครบถ้วนและยังไมเ่ป็นปัจจุบัน 
W3  หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืม มีข้ันตอนและเอกสารประกอบ     
       จ านวนมาก ใช้เวลาการด าเนินงานค่อนข้างนาน 
W4  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดประสบการณ์ และ ความเชี่ยวชาญในด้านการเงินการคลัง  
       และการบริหารเงินทุน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาที่ไม่เกี่ยวข้อง 
W5  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเงินทุนหมุนเวียนฯ  บางส่วนราชการและบางเขตพ้ืนที่การศึกษา              
       ยังปฏิบัติงาน ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ก าหนด  

 
O 

โอกาส 
(Opportunity) 

O1  รัฐบาลมีนโยบายเกี่ยวกับการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาส           
      การเข้าถึงบริการของรัฐการดูแลระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรม  รวมถึงการแก้ไขปัญหา 
      หนี้สินอย่างเป็นระบบ 
O2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่มุ่งเน้นให้              
       ทุกภาคส่วนร่วมกันน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ   
      พัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง   
O3  ข้าราชการครูยังมีความต้องการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนฯ 
O4  ได้รับอนุมัติประมาณการรายจ่ายจากกระทรวงการคลังเพ่ือด าเนินงานอย่างเพียงพอ 
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T 

อุปสรรค 
(Threats) 

T1  สถานการณ์ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน 
T2  พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2553 ก าหนดให้ส่วนราชการหักเงินเพ่ือช าระหนี้ให้ 
     สหกรณ์ก่อนเป็นล าดับแรก  ลูกหนี้บางรายจึงมีเงินเหลือไม่เพียงพอต่อการช าระหนี้ 
     เงินทุนหมุนเวียนฯ 
T3  พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ. 2557  
     ซึ่งเป็น กฎหมายที่จะคุ้มครองสิทธิและให้ความเป็นธรรมแก่  ผู้ค้ าประกัน และผู้จ านอง      
     ซึ่งมิใช่ลูกหนี้ชั้นต้น 
T4  หน่วยงานต้นสังกัด หรือหน่วยเบิกจ่ายเงินเดือนของข้าราชการครูผู้กู้ยืมไม่หักเงิน       
      เพ่ือช าระหนี้เงินทุนหมุนเวียน 
T5  ธ.ก.ส. บางสาขาขาดการก ากับ ติดตามหนี้ค้างช าระอย่างจริงจัง 

 
จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกด้วย SWOT Analysis ได้น ามาวิเคราะห์

ในรูปแบบความสัมพันธ์แบบ TOWS Matrix เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและจัดท ากลยุทธ์และ    
แนวทางการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดังนี้ 

1. กลยุทธ์จากการใช้จุดแข็งและโอกาส  (SO) 
  1)  การปรับปรุงระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นโยบายและสภาพปัจจุบัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ข้าราชการครู 
  2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการเงินทุนหมุนเวียนฯ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับ      
ความพึงพอใจ โดยการส ารวจความพึงพอใจเพ่ือให้ได้ข้อมูลน ามาปรับปรุงพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น   
  3) การเพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทราบ
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 

2. กลยุทธ์จากการพิจารณาจุดอ่อนร่วมกับโอกาส  (WO) 
 1)  การเสริมสร้างความมีวินัยทางการเงินและการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ให้กับข้าราชการครูผู้กู้ยืม  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันตนเองและสร้างวินัยทางการเงินให้กับตนเอง 
 2)   การพัฒนาบุคลากร  เป็นการแก้ไขจุดอ่อนในเรื่องของบุคลากร ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การประสานงานเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน ด้านการเงิน การคลัง และบัญชีทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค 
  3)  การวิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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3. กลยุทธ์จากการพัฒนาจุดแข็งและอุปสรรค  (ST)   
  1) การเพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ ติดตามหนี้ค้างช าระเงินทุนหมุนเวียนเพื่อป้องกัน     
การเกิดปัญหาและอุปสรรคที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน  
  2) การก ากับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในให้อยู่ใน
ระดบัที่ยอมรับได้  ในประเด็นต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความส าเร็จในการด าเนินงานของเงินทุนหมุนเวียน 

 4. กลยุทธ์จากการพิจารณาจุดอ่อนและอุปสรรค  (WT) 
  -  การพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียน 

เพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู 

การก าหนดยุทธศาสตร์  

 เงินทุนหมุนเวียนฯ ได้ด าเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) เพ่ือประเมิน
ปัจจัยภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ Balance Score Card เพื่อ
ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และน ามาสู่การก าหนดกลยุทธ์ (Formulate Strategies) ของการ
ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์  
“เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู  และน้อมน าปรัชญาของ  
  เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือคุณภาพชีวิตทีด่ีขึ้นอย่างยั่งยืน” 

พันธกิจ  
1. แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
2. บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมข้าราชการครูให้มีวินัยทางการเงิน มีความพอเพียง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ 1  บรรเทาภาระหนี้สินที่จ าเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครู 
 ยุทธศาสตร์ 2  ส่งเสริมข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตร์ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
  ข้าราชการครู 

 ยุทธศาสตร์ 4  การใช้งานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาเงินทุน 
  หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

เป้าประสงค์ 
1. ภาระหนี้สินของข้าราชการครูในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการลดลงจนไม่เป็นปัญหาต่อ         

การปฏิบัติหน้าทีแ่ละการด ารงชีวิต 
2. ข้าราชการครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
3. การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
4. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีสมรรถนะและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
5. กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการและแนวปฏิบัติต่างๆ มีความเหมาะสมและทันสมัย 
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ผลผลิต 
1. ข้าราชการครูได้รับการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน เพ่ือบรรเทาภาระหนี้สินที่มีอยู่เดิม 
2. การบริหารงานเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อข้าราชการครู 

ตัวช้ีวัด 
1. ข้าราชการครู (ผู้สอน) ได้รับอนุมัติให้กู้ยืม จ านวน 1,500 คน 
2. ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวปฏิบัติได้รับการพัฒนา จ านวน 9 เรื่อง 
3. ข้าราชการครูที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกับการมีวินัยทางการเงิน จ านวน 600 คน 
4. ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ จ านวน 600 คน 
5. งานวิจัยและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนา 1 เรื่อง / 2 ระบบ 

งบประมาณ  
1. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 136,632,000.00 บาท 
2. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 139,666,000.00 บาท 
3. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 140,705,000.00 บาท 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
 

เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู สามารถใช้เป็น
กรอบในการบริหารเงินทุนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของข้าราชการครู รวมทั้งมี    
ความทันสมัยก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างครบถ้วน ส านักงาน ก.ค.ศ.
จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานและเชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
นโยบายของรัฐบาลและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้ เพ่ือลดข้อจ ากัดที่เกิดขึ้นไม่ให้เป็น
อุปสรรค ต่อการด าเนินงานในระยะยาว และเพ่ือรองรับนโยบายของคณะกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ดังนี้ 

1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 หมวด 6 รัฐต้องด าเนินการให้
ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่าง ๆ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้
มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน ในการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยรัฐ  
มีหน้าที่ด าเนินการ ก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนให้การจัดการศึกษา ดังกล่าวมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล 
ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติซึ่งอย่างน้อย ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดท าแผนการศึกษา
แห่งชาติ และการด าเนินการและตรวจสอบการด าเนินการ ให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติด้วย 
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2. นโยบายของรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา) รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายที่สอดคล้อง
กับหน้าที่ 3 ประการคือ 1) การบริหารราชการแผ่นดิน 2) การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ 3) การส่งเสริม
ความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ กล่าวคือได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วย
การเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นหลักส าคัญใช้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทรงเน้นความพอดีพอสมพอควรแก่ฐานะความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด
ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน    
เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายที่ครอบคลุมปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องท าทันที ระยะกลางที่ต้องท าต่อไป 
หรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะยาว การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ โดยการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมซึ่งนโยบายทุกด้าน
ต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครอง ทุกระดับตั้งแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ 

3.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2560 – 2564 ให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  
ในทุกระดับยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ 
และเป็นองค์รวม ยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทย ปี พ.ศ. 2570 เป็นเป้าหมาย ซึ่งในด้านการศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 
พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย 
และมีเป้าหมายให้คนไทยเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

4. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ผลิต พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา 
  กลยุทธ์ที่ 4  : พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลของ ครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

ให้มีประสิทธิภาพ 
  ซึ่งก าหนดแนวทางการน าแผนพัฒนาการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติ ตามยุทธศาสตร์ผลิต 

พัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ข้อที่ 12  แก้ไขปัญหาหนี้สินครูอย่างเป็นระบบ และเน้นปลูกฝัง
ค่านิยมความพอเพียงให้ครูในการด ารงชีวิต 
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วัตถุประสงค์การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
1. เพ่ือให้มีแนวนโยบาย และกรอบการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่น าไปสู่การปฏิบัติ      

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดผลประโยชน์สูงสุด 
2. เพ่ือพัฒนาบุคลากรของเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
3. เพ่ือเป็นกรอบในการปฏิบัติงานตามพันธกิจให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานงาน

กับผู้ที่เก่ียวข้องอย่างเป็นระบบ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทุกขั้นตอน 
4. เพ่ือติดตามความก้าวหน้า ของการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ด้วยตัวชี้วัดที่ชัดเจน  
5. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

และมีความคุ้มค่าสูงสุด 

กลยุทธ์ โครงการและกิจกรรม  

ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้น าผลจากการการวิเคราะห์สถานการณ์ (Environmental Scanning) 
มาก าหนดกลยุทธ์และโครงการ/กิจกรรม เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ของเงินทุนหมุนเวียนฯ และลดข้อจ ากัด    
การด าเนินงาน ของเงินทุนหมุนเวียนฯ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : บรรเทาภาระหนี้สินที่จ าเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครู 
การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้ข้าราชการครูกู้ยืม ตามวัตถุประสงค์ ของเงินทุนหมุนเวียนฯ  

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
ก.1 การจัดสรรเงินทุนหมุนเวียนฯ
ให้ข้าราชการครูกู้ยืม 

ค.1 จัดสรรเงินทุนหมุนเวยีน   
ให้ข้าราชการครูกูย้ืม 

ข้าราชการครไูดร้ับ
อนุมัติให้กู้ยืม เพื่อน าไป
ช าระหนี้สิน 

ข้าราชการครูได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาภาระหนี้สิน ส่งผลให้มี
ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
สูงขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
มุ่งเน้นพัฒนากระบวนการเสริมสร้างให้ข้าราชการครูมีวินัยทางการเงิน ส่งเสริมการด าเนินชีวิต     

ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และการให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน เพ่ือป้องกันการก่อหนี้เพ่ิมใน
อนาคต 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
ก.2 เสริมสร้างการมีวินัยทาง
การเงิน ส่งเสริมการด าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง และการให้ความรู้
เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์ในครัวเรือน
ให้กับข้าราชการครู  

ค.2 โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ข้าราชการครู  
มีวินัยทางการเงิน และ
ด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข้าราชการครผูู้กู้ยืม
เงินทุนหมุนเวียนฯและ
ข้าราชการครูบรรจุใหม่
ทีเ่ข้าร่วมกิจกรรม ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการมี
วินัยทางการเงินและ
เศรษฐศาสตรค์รัวเรือน 

ข้าราชการครูทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมมีวินัยทางการเงิน  
สามารถน าความรู้ที่ไดร้ับและ
น าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ในการด ารงชีวิต
ประจ าวันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลใหม้ี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการคร ู

มุง่เน้นให้ความส าคัญกับการติดตาม ควบคุมการด าเนินงานและการเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ
เงินทุนหมุนเวียนฯ โดยน าระบบการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการเงิน
การบัญชี เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจสูงสุด การก ากับ ติดตามหนี้ค้างช าระเงินทุนหมุนเวียน รวมถึง  
การประชาสัมพันธ์เงินทุนหมุนเวียนฯ ให้เป็นที่รู้จักของข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
ก.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากร     
โดยการเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ การสร้างเครือข่ายการ
ด าเนินงานแก่คณะกรรมการ 
คณะอนกุรรมการ และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนหมุนเวียนฯ 
ตลอดจนการพัฒนา   การท างาน
เป็นทีม และสร้างแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 

ค.3 โครงการเสรมิสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนแกผู่้ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ปฏิบัติงานเงินทุน
หมุนเวียนที่ได้รับการ
พัฒนาเสรมิสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียน 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภมูิภาค 
สามารถปฏิบตัิงานด้านเงินทนุ
หมุนเวียน และการเงินการบญัชี 
ได้อย่างถูกต้องตามระเบยีบ 
หลักเกณฑแ์ละวิธีการฯ 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก.4 การประชาสมัพันธ์ของเงินทุน
หมุนเวียนฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ค.4 โครงการศึกษา แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ สร้างเครือขา่ย       
ด้านสวัสดิการ สิทธิประโยชน์
อื่น และการบริหารเงินทุน
หมุนเวยีนฯ แก่ คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการและ
เจ้าหนา้ที่ผู้ปฏิบัติงาน 
 
ค.5  โครงการเสรมิสร้าง
ศักยภาพเจา้หนา้ที่
ผู้ปฏิบตัิงานเงินทุนหมนุเวยีน
ส านักงาน ก.ค.ศ. 
 
ค.6 การวางระบบการเงิน   
การบัญชีของเงินทุนหมุนเวยีน 
 
 
 
 
ค.7 โครงการเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจเกีย่วกับการ
ปฏิบัติงานดา้นการเงินการ
บัญชีของเงินทุนหมุนเวียนฯ 
 
ค.8 การประชาสัมพันธ์         
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
 

 
คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ได้รับการเสรมิสร้าง
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
บุคลากรของเงินทุน
หมุนเวียนได้รับการ
พัฒนา 
 
 
คู่มือระบบการเงิน     
การบัญชีของเงินทุน
หมุนเวียนที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้มีมาตรฐาน
และทันสมัย 
 
เจ้าหน้าท่ีได้รับการ
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ
การเงินการบญัช ี
 
 
มช่ีองทางการ
ประชาสมัพันธ์เกี่ยวกับ
การด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนที่หลากหลาย 
 
 
 
 
 
 
 

 
เงินทุนหมุนเวียนฯ มหีน่วยงาน
เครือข่ายดา้นสวสัดิการ       
สิทธิประโยชน์อ่ืน และ         
การบรหิารเงินทุนหมุนเวียน 
กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ 
 
 
บุคลากรของเงินทุนหมุนเวยีน
มีความรู้ความเข้าใจ และ
ทักษะการปฏิบัติงานสูงขึ้น 
 
 
คู่มือระบบการเงินการบัญชีของ
เงินทุนหมุนเวียนสามารถ
สนับสนุนการด าเนินงานได้อยา่ง
มีประสิทธภิาพ 
 
 
เจ้าหน้าทีผู่้ปฏบิัติงานมีศกัยภาพ
สูงขึ้น สามารถปฏิบตัไิด้อยา่ง
ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ ์
 
 
ข้าราชการครู ผู้เกีย่วข้อง และ
ผู้สนใจทั่วไปได้ทราบข้อมลู 
ข่าวสารและการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียน ผา่นสื่อตา่งๆ 
เช่น เอกสาร วารสาร 
หนังสือพมิพ์ Website เป็นต้น 
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กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
 
ก.5 พัฒนาระเบียบ  หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และ แนวปฏิบตัิการ
ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ  
ให้มีความเหมาะสม  และ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 
 
ก.6 การบริหารความเสี่ยงและ
ควบคมุภายใน โดยก าหนดปัจจยั
เสี่ยง และสภาพแวดล้อมของ  
การควบคุมภายใน เช่น ระบบ 
ข้อร้องเรียน การตรวจสอบความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์ และ   
การก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าท่ี  
เพื่อควบคุมความเสี่ยง 
 
ก.7 เพิ่มประสิทธิภาพการก ากับ  
ติดตามหนี้ค้างช าระเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อป้องกันการเกิด
ปัญหาและอุปสรรคที่อาจส่งผล
กระทบต่อการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียน 

 
ค.9 โครงการปรบัปรุง และ
พัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์
วิธีการด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ 
 
 
 
ค.10 การติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงาน
เงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
 
 
ค.11 การก ากับ ติดตามหนี้
ค้างช าระเงินทุนหมุนเวียนฯ 

 
จ านวนระเบยีบ  
หลักเกณฑ์  วิธีการ  
แนวปฏิบัติที่ได้รับการ
ปรับปรุง 
 
 
 
รายงานผลการควบคุม
ภายในและการบรหิาร
ความเสีย่ง 
 
 
 
 
 
 
มีแนวทางการก ากับ
ติดตามลูกหนี้คา้งช าระ
ส่งผลใหจ้ านวนลูกหนี้
ค้างช าระลดลง 

 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ  
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติและ
ส่งผลให้การด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
และสอดคล้องกับสถานการณ์
ปัจจุบัน 
 
เงินทุนหมุนเวียนฯ สามารถ
จัดการความเสีย่ง ให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการด าเนินงาน  และเกิด
ความมั่นใจว่าการด าเนินงาน
จะเป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับท่ีก าหนด 
 
ข้าราชการครูทีม่ีหนี้ค้างช าระ
ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้
และมีคณุภาพชีวิตทีด่ีขึ้น 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การใช้งานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนา
เงนิทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

มุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนฯ ที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย       
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียนฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  

 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ผลผลิต 

(output) 
ผลลัพธ ์

(outcome) 
ก.8 พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ฐานข้อมูลเงินทุน
หมุนเวียน เพื่อสนับสนุน 
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวยีนให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
 
ก.9 การใช้งานวิจัยเพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อแกไ้ขปญัหาหนีส้ิน   ข้าราชการ
ครูให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุด 

ค.12 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศกลาง เพื่อการ
บริหารเงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 
ค.13 การวิจัย เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียน 

มีระบบสานสนเทศ และ
ฐานข้อมูลเงินทุน
หมุนเวียนถูกต้อง และ    
เป็นปัจจุบัน  
 
 
 
รายงานการวิจยั         
ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบสารสนเทศ และ
ฐานข้อมูลเงินทุนหมุนเวยีน    
มีความทันสมัย ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน  สามารถสนับสนุน     
การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวยีน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสดุ 
 
งานวิจัยสามารถสนับสนุน  
การด าเนินงานเงินทุน
หมุนเวียนฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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แผนภมิูแสดงความเช่ือมโยงจากนโยบายของรฐับาลสู่ส านักงาน ก.ค.ศ.  

นโยบายรฐับาล 

- การลดความเหล่ือมล า้ของ

สงัคมและการสร้างโอกาส

การเข้าถึงบริการของรฐั               

- การศึกษาและเรียนรู้  

การทะนุบ ารงุศาสนา 

ศิลปะและวฒันธรรม 

แผนพฒันาการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ ฉบบัท่ี 12 

(พ.ศ. 2560 – 2564)   

ยทุธศาสตรท่ี์ 2 : ผลิต พฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษา 
กลยทุธ์ท่ี 4  :  พฒันาระบบบริหารงานบคุคลของ คร ูคณาจารยแ์ละบคุลากรทางการศึกษาให้มี   
                      ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ 
       โดยก าหนดแนวทางการน าแผนพฒันาการศึกษา ไปสู่การปฏิบติัตามยทุธศาสตร ์: ผลิต 
พฒันาคร ูคณาจารยแ์ละบุคลากรทางการศึกษา ข้อท่ี 12  แก้ไขปัญหาหน้ีสินครอูย่างเป็นระบบ      
และเน้นปลูกฝัง่ค่านิยมความพอเพียงให้ครใูนการด ารงชีวิต 
 
 

ข้อ 4.6 พฒันาระบบการผลิตและพฒันาครท่ีูมีคณุภาพและมีจิตวิญญาณของ      
ความเป็นคร ูเน้นครผููส้อนให้มีวฒิุตรงตามวิชาท่ีสอน น้าเทคโนโลยี
สารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็น
เคร่ืองมือช่วยคร ูหรือเพ่ือ    การเรียนรู้  ด้วยตนเองเช่น การเรียนทางไกล 
การเรียนโดยระบบอิเลก็ทรอนิกส์    เป็นต้น รวมทัง้ปรบัระบบการประเมิน
สมรรถนะท่ีสะท้อนประสิทธิภาพการจดัการเรียนการสอน และการพฒันา
คณุภาพผู้เรียนเป็นส าคญั 

ส านักงาน ก.ค.ศ. 

วิสยัทศัน์ เป็นเงินทุนหมนุเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการคร ู                            
และน้อมน าปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือคณุภาพชีวิตท่ีดีขึน้อย่างยัง่ยืน 

 

ยทุธศาสตร ์

1.  บรรเทาภาระ
หน้ีสินท่ีจ าเป็น
และเร่งด่วนของ
ข้าราชการคร ู

2. ส่งเสริมข้าราชการครู
ให้ด าเนินชีวิตตาม
หลกัปรชัญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการเงินทุน
หมนุเวียนเพ่ือแก้ไข
ปัญหาหน้ีสิน 

 

 ข้าราชการ

ครศึูกษาบุคลากรทางการ
ศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ 

 

4. การใช้งานวิจยันวตักรรม 
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐาน
ใน การพฒันาเงินทุน
หมนุเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
หน้ีสินข้าราชการคร ู

  หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 
 

พนัธกิจ 
1. แก้ไขปัญหาหน้ีสิน
ข้าราชการคร ู
 

2. บริหารจดัการเงินทุนหมนุเวียน
เพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสิน    
ข้าราชการครอูย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

3. ส่งเสริมข้าราชการครใูห้มี
วินัยทางการเงิน มีความ
พอเพียง และมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
 

เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินขา้ราชการคร ู



 

 

 

 

 Strategy Map เงินทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู 

 F2 เพิ่มประสิทธิภาพ                          
ในการบริหารจัดการหนี ้

S1 ตอบสนองความต้องการ                        
ด้านบรรเทาภาระหนีข้องข้าราชการครู 

F1 รักษาระดับรายได้                  
ให้ครอบคลุมค่าใช้จ่าย 

I1 พัฒนาคุณภาพ                  
ในการด าเนินงาน 

I2 เพิ่มประสิทธภิาพ                          
ในกระบวนการจัดเก็บหนี ้

I3 ปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน           
เพื่อให้บริการด้านกู้ยืม 

I4 พัฒนากระบวนการ เพื่อส่งเสริมวินัย
ทางการเงินให้ข้าราชการครู 

I1 พัฒนาคุณภาพ        

ในการด าเนนิงาน 
L1 เพิ่มประสิทธิภาพในการก ากบั

ดูแลของคณะกรรมการ/
คณะอนุกรรมการ 

L2 ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการความเส่ียง เพือ่เพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

L3 พัฒนาระบบควบคุมภายใน 
และตรวจสอบภายใน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพ 

L4 งานวิจัยและระบบสารสนเทศ
ที่จ าเป็นต่อการเพิ่มประสิทธภิาพ

ในกระบวนการปฏิบัติงาน 

L4 พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

ทุนองค์กร ทุนสารสนเทศ ทุนมนุษย ์

กา
รเง

ิน 

ผู้ม
ีส่ว
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ด้ส

่วน
เส

ีย 
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รป

ฏบิ
ัติก

าร
 

กา
รพ

ัฒน
าท

ุน 
วิสัยทัศน์ :  เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู                                                      

และน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นอย่างย่ังยืน 

หนี้ค้างช าระของเงินทุนหมุนเวียน         
เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินขา้ราชการครู           

มีอัตราลดลง 
 

การบริหารเงินทุนหมุนเวียนเพือ่แก้ไขปญัหา
หนี้สินข้าราชการครูมีประสิทธิภาพสูงขึน้ 

 

ข้าราชการครูด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา   
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ภาระหนี้สินของข้าราชการครูในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการลดลงจนไม่เป็นปัญหา
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการด ารงชีวิต 

 

ยุท
ธศ

าส
ตร

 ์

บรรเทาภาระหนี้สินที่จ าเป็นและเร่งด่วน
ของข้าราชการครู 

ส่งเสริมข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตาม  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงินทุน
หมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

                 

การใช้งานวิจยันวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นฐานในการพัฒนาเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไข

ปัญหาหนี้สินขา้ราชการครู 
 

เป
้าป

ระ
สง

ค ์
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136.6320 139.6660 140.7050 417.0030 ส านักงาน

ยุทธศาสตร์ 1 บรรเทาภาระหน้ีสินของข้าราชการครู ก.ค.ศ.

    กลยุทธ์ : การจัดสรรเงนิทุนหมุนเวียนให้ข้าราชการครูกู้ยืม ภารกิจ

 1) การจัดสรรเงินทุนหมุนเวยีนฯ ให้ข้าราชการครูกูย้มื  - จ านวนข้าราชการครู 400 500 500 1,400 100.0000 100.0000 100.0000 300.0000 กองทุนและ

ทีไ่ด้รับอนุมัติให้กูย้มื สวสัดิการ

 2) การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารเงินทุนและ  - จ านวนคร้ัง 28 28 28 84 1.1321 1.1321 1.1321 3.3963 ทางการ

คณะอนุกรรมการ (ส่วนกลาง) ศึกษา

 3) การจัดสรรเงินงบประมาณเพือ่สนับสนุนเป็นค่าใช้จ่าย  - จ านวนคร้ัง 2 2 2 6 6.0919 6.0919 6.0919 18.2757 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนส่วนราชการ 

และคณะอนุกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศึกษา ( 229 แห่ง) / 

อนุกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวยีนระดับจังหวดั

 4) การจ่ายค่าบริหารเงินทุนหมุนเวยีนฯให้กับ ธ.ก.ส.  - จ านวนคร้ัง 12 12 12 36 20.0000 20.0000 20.0000 60.0000 

ยุทธศาสตร์ 2  พัฒนาข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     กลยุทธ์ : เสริมสร้างการมีวินัยทางการเงนิ 

                 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา 

                 เศรษฐกิจพอเพียง

 5) โครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ข้าราชการครูมีวนิัย  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 200 200 600 1.3000 1.3000 1.3000 3.9000 

ทางการเงินและด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ส านักงาน ก.ค.ศ.

2563

ค่าเป้าหมายตัวชีว้ัด

รวม

โครงการ กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์เงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู (พ.ศ. 2561-2563)

ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ
2561 2562 2563 2561 2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)

รวม
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2563

ค่าเป้าหมายตัวชีว้ัด

รวม
ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2561 2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)

รวม

ยุทธศาสตร์ 3  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเงนิทุนหมุนเวียนฯ

      กลยุทธ์ : พัฒนาศักยภาพบุคลากร     

 6) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 200 200 200 600 1.5000 1.5000 1.5000 4.5000 

การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวยีนฯ แก่ผู้ปฏิบัติงานเงินทุนฯ

 7) โครงการศึกษา แลกเปล่ียนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย  - จ านวนคร้ัง - 2 2 4 -       1.0000      1.0000      2.0000 

ด้านสวสัดิการ สิทธปิระโยชน์เกือ้กูลอืน่

 8) โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าหน้าทีผู้่ปฏิบัติงาน  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 40 40 40 40 0.3200 0.4000 0.4000 1.1200 

เงินทุนหมุนเวยีนฯ ส านักงาน ก.ค.ศ.

 9) การวางระบบการเงินการบัญชีของเงินทุนหมุนเวยีนฯ  - จ านวนคร้ังการประชุม 1 - 1 2 0.5000 - 0.6000 1.1000 

 10) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีย่วกับ  - จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม - 150 150 150 -       1.0000 1.0000      2.0000 

การปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของเงินทุนหมุนเวยีนฯ

      กลยุทธ์ : การประชาสัมพันธ์ของเงนิทุนหมุนเวียน    

 11) โครงการประชาสัมพันธเ์พือ่สร้างความรู้ความเข้าใจ  - จ านวนช่องทาง 3 4 4 4 0.2000 0.2500 0.3000 0.7500 

เกีย่วกับการด าเนินงานเงินทุนหมุนเวยีนฯ การประชาสัมพันธ์

     กลยุทธ์ : พัฒนาระเบียบ  หลักเกณฑ์ วิธีการ และ 

                 แนวปฏิบัติการด าเนินงานเงนิทุนหมุนเวียนฯ 

 12) โครงการปรับปรุงและพัฒนาระเบียบ หลักเกณฑ์วธิกีาร  - จ านวนเร่ือง 3 2 3 8 1.0000 0.8000 1.0000 2.8000 

ด าเนินงานเงินทุนหมุนเวยีน

      กลยุทธ์ : การบริหารความเสีย่งและควบคุมภายใน 

 13) การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน  - จ านวนคร้ัง 2 2 2 6 -       0.3000      0.3000      0.6000 

เงินทุนหมุนเวยีนฯ (การควบคุมความเส่ียง การควบคุมภายใน 

และการตรวจสอบภายใน)
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2563

ค่าเป้าหมายตัวชีว้ัด

รวม
ที่ โครงการ/กิจกรรม ตัวชีว้ัด ผู้รับผิดชอบ

2561 2562 2563 2561 2562

งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท)

รวม

      กลยุทธ์ : เพ่ิมประสิทธิภาพการก ากับ  ติดตาม

                  หน้ีค้างช าระเงนิทุนหมุนเวียน

 14) การติดตามหนีลู้กค้างช าระและลูกหนีท้ีถู่กด าเนินคดี  - จ านวนลูกหนี้ 6,503/60 6,000/50 5,500/45  - 0.6000 0.5000 0.4500 1.5500 

ตามกฎหมาย

ยุทธศาสตร์ที ่4 การใช้งานวิจัยนวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นฐานในการพัฒนาเงนิทุนหมุนเวียนเพ่ือแก้ไข

ปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู

 15) โครงการวจิัยและพัฒนาระบบบริหารจัดการเงินทุน  - จ านวนรายงาน - 1 1 2 -       0.5000      0.5000      1.0000 

หมุนเวยีนเพือ่แก้ไขปัญหาหานีสิ้นข้าราชการครู

ทีม่ีประสิทธภิาพ

 16) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางเพือ่การสนับสนุน  - จ านวนฐานข้อมูล 1 1 1 3 -       0.3000      0.5000      0.8000 

การด าเนินงานเงินทุนหมุนเวยีนฯ

 17) การจัดจ้างพนักงานเงินทุนหมุนเวยีนฯ  - จ านวนอัตราพนักงาน 15 15 15 15 3.2443 3.3162 3.4488 10.0093 

 18) การจ่ายเงินสมทบประกันสังคม  - จ านวนคร้ัง 12 12 12 36 0.1337 0.1658 0.1722 0.4717 

 19) การจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน  - จ านวนรายการครุภัณฑ์ - 3 2 5 -       0.5000 0.4000 0.9000 

 20) ค่าใช้จ่ายเกีย่วกับการสรรหาพนักงาน 0.0100      0.0100      0.0100      0.0300 

 21) ค่าวสัดุใช้สอยส้ินเปลือง 0.3000      0.3000      0.3000      0.9000 

 22) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 0.3000      0.3000      0.3000      0.9000 
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