
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด

กองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู



กองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

วิสัยทัศน์ เป็นเงินทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู                        
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมั่นคงและยั่งยืน

พันธกิจ
1. แก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู
2. บริหารจัดการเงินกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู

อย่างมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนาข้าราชการครูให้มีวินัยทางการเงิน มีความพอเพียง และมี

คุณภาพชีวิตที่ดี

เป้าประสงค์
1. ภาระหนี้สินของข้าราชการครูลดลงไม่เป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ

หน้าที่และการด ารงชีวิต
2. การบริหารกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครูมี

ประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. ข้าราชการครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทาง

ในการด าเนินชีวิต

ยุทธศาสตร์
1. แก้ไขปัญหาหน้ีสินท่ีจ าเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครู
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหน้ีสินข้าราชการครู
3. พัฒนาข้าราชการครุให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง



โครงสร้างการบริหารเงินกองทุนเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

กองทุนเพือ่แกไ้ขปญัหาหนีส้ินข้าราชการครู

กระทรวงศึกษาธิการ

คณะกรรมการบริหารเงินกู้ คณะกรรมการติดตามประเมินผล

- บริหารความเสี่ยง
- ก ากับ 
- ติดตาม
- ตรวจสอบ
- รายงานผล

- ปล่อยเงินกู้
- รับเงินกู้
- ดูสัญญา
- วงเงินกู้
- พรบ. สหกรณ์
- ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
- ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จ ากัด



ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหา
หนี้สินข้าราชการครู จึงได้มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ โดย
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเริ่มเป็นผู้ด าเนินงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไข
ปัญหาหนี้สินให้ข้าราชการครูเพื่อน าไปช าระหนี้สินทีม่ีอยู่เดิม เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการครูให้ดีขึ้นอย่างมั่นคง   และยั่งยืน

วัตถุประสงค์



เป็นเงินกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      

อย่างมั่นคง และย่ังยืน

วิสัยทัศน์



แก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

1. บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน 
ข้าราชการครูอย่างมีประสิทธิภาพ

2.พัฒนาข้าราชการครูให้มีวินัยทางการเงนิ มีความพอเพียง 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ



ภาระหนี้สินของข้าราชการครูลดลงไม่เป็นปัญหาต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่และการด ารงชีวิต

1.การบริหารกองทุนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครูมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น

2.ข้าราชการครูน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการด าเนินชีวิต

เป้าประสงค์



๑.  แก้ไขปัญหาหนี้สินท่ีจ าเป็นและเร่งด่วนของข้าราชการครู

๒.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนเพื่อแก้ไข              
ปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

๓.  พัฒนาข้าราชการครูให้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา             

เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์



แนวทางการด าเนินการและขั้นตอนการกู้ยืมเงินของกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่จะยื่นกู้เงินจากกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู



1. คณะกรรมการด าเนินการมีมติเห็นชอบเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู



๒.  คณะกรรมการด าเนินการมีมติเห็นชอบให้กู้เงินจากกองทุนฯ



๓.  โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู



๔. แผนธุรกรรมทางการเงินเพื่อขอกู้เงินกับกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินครู



๕.  ส าเนาใบจัดตั้ง หรือ ส าเนาการจดทะเบียนสหกรณ์ออมทรัพย์ครู



๖. หนังสือเห็นชอบพิจารณาวงเงินกู้ ของที่ประชุมใหญ่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู



๗.  งบการเงนิของสหกรณอ์อมทรพัย์ครูปทีีผ่่านมาหรือปลี่าสุด



๘.  งบทดลองของสหกรณอ์อมทรพัย์ครูย้อนหลัง 3 เดือน



๙.  ส าเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการทีม่ีมติใหกู้้เงิน



๑๐.  ส าเนาข้อบังคับการกู้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู



๑๑. รายชื่อและลายมือชื่อของคณะกรรมการด าเนินการ



๑๒. ค าขอกู้และแนบภาระหนี้สินสถาบันการเงินที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่ผูกพันอยู่



แนวทางการด าเนินการและขั้นตอนของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู

ที่จะปล่อยเงินกู้เงินให้กับสมาชิก



1.โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู



๒. คณะกรรมการด าเนินการ มีมติเห็นชอบอนุมัติระเบียบเงินกู้สามัญว่าด้วย      
การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา



๓. ระเบียบเงินกู้สามัญว่าด้วย การแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา



๔. แบบค าขอกู้เงินสามัญว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา



๕. สัญญาเงินกู้สามัญว่าด้วยการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา



๖. หลักประกนัเงนิกูส้ามัญว่าด้วยการแก้ไขปญัหาหนี้สินครแูละบุคลากรทางการศึกษา

๖.๑ ผู้ค้ าประกัน
๑. สมาชิกสหกรณ์ 
๒. ข้าราชการ
๓. คู่สมรส
๔. ทายาท

๖.๒ สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์
๑. ส.ส.นม.
๒. ส.ฌ.นม.
๓. ฌ.ส.นม.
๔. ผู้ถูกระบุสิทธิ์

๖.๓ โครงการประกันชีวิต
๑. การประกันชีวิตกลุ่ม

๑.๑. โครงการ ๑ ทุน ๖๐๐.๐๐๐ บาท
๑.๒. โครงการ ๒ ทุน ๖๐๐.๐๐๐ บาท
๑.๓. โครงการ ๓ ทุน ๑๐๐.๐๐๐ บาท

๒. การประกันสิ้นเชื่อ
๒.๑ โครงการ ๔ ทุน ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒.๒ โครงการ ๖ ทุน ตามวงเงินประกัน



๑.  มติคณะรัฐมนตรี  ว่าด้วยเงินกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

๒.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเงินกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครู พ.ศ.๒๕๖๒

๓. กฎกระทรวง มาตรา 89/2 (5) แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
พ.ศ. 2542และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติสหกรณ์ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 การรับฝากเงิน การก่อหนี้ 
การสร้างภาระผูกพัน การกู้ยืมเงินหรือการค้ าประกัน 

ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง



****การกู้ยืมเงิน  กู้เงินได้เฉพาะสหกรณ์ ชุมนุมสหกรณ์ สถาบันการเงิน กองทุน
พัฒนาสหกรณ์ และกองทุนอื่นที่ นายทะเบียนสหกรณ์ประกาศก าหนด
แนวทางที่ 1 นายทะเบียนสหกรณ์ออกประกาศให้สหกรณ์สามารถกู้เงินจาก
กองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
แนวทางที่ 2 ต้องเพิ่ม กู้ยืมเงินจากกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู
กฎกระทรวง มาตรา 89/2 (5) 

๔.  ต้องแก้ไข ข้อบังคับของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ว่าด้วย หมวด ทุน         
ต้องเพิ่ม กู้ยืมเงินจากกองทุนแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู

๕.  ต้องแก้ไข  ระเบียบเงินกู้สามัญว่าด้วย โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู              
และบุคลากรทางการศึกษา


