
การแก้ปัญหาหนี้สิน

กระทรวงศึกษาธิการ 



   ตามนโยบายของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา) ได้ให้ความส าคัญของการแก้ไขปัญหา
หนี้ สิ นครู และบุ คลากรอย่ า งทางการศึ กษาจึ ง ได้มอบหมายให้ กระทรวงศึ กษาธิ การ 
กระทรวงการคลัง และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมกันก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยมีเป้าหมาย
ให้ครูได้ช่าระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยต ่า หรือการรวมหนี้ครูมาไว้สถาบันการเงินแหล่งเดียว                   
ก่าหนดมาตรการที เหมาะสมกับการผ่อนช่าระหนี้ของครูให้ได้มากที สุด ตลอดจนพัฒนา                      
ครูบรรจุใหม่ และครูทุกกลุ่มให้มีความรู้ สร้างวินัยการบริหารจัดการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 

โครงการแก้ไขปัญหาหนีส้ินครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน 

หลักการและเหตุผล 



หลักการและเหตุผล 

ครู 9 แสนคนทั้งประเทศ  

หรือประมาน 80%  
มีหนี้รวมกัน  

1.4 ล้านล้านบาท 

ภาพรวมของปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ  

เจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดคือ สหกรณ์ออมทรัพย์คร ู 

จ านวน  8.9 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64 
 
 รองลงมาคือ ธนาคารออมสิน  

จ านวน 3.49 แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25  
ของหนี้สินครูทั้งหมด 

ปัจจุบัน 



สาเหตขุองปัญหาหนี้สิน 

1. 
• เกิดจากข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้ 

2. 
•  เจ้าหนี้เป็นฝ่ายก าหนดอาจเป็นข้อตกลงที่เจ้าหนี้                 

เอาเปรียบและลูกหนี้ต้องยอมรับเพราะไม่มีทางเลือก 

3. 
•  ครูหรือลูกหนี้มีความบกพร่อง เช่น ไม่มีวินัยทางการเงิน      

ใช้จ่ายเกินตัว ขาดทักษะการบริหารจัดการทางการเงิน 
และการแข่งขันของเจ้าหนี้ 

เช่น โครงการ ชพค. 1 – 6 ธนาคาร
ออมสินกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ท า
ใ ห้ เ กิ ด ห นี้ ธ น า ค า ร อ อ ม สิ น
ถึ ง  3.49 แส นล้ า นบ า ท  แ ล ะห นี้
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 8.9 แสนล้าน
บาท  
 
      อั ต ร า ดอก เบี้ ย เ งิ น กู้ สู ง เ กิ น
ควร เช่น กรุงไทยธนวัฏ ดอกเบี้ย 9 -
 12% ส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์ ดอกเบี้ย
6 - 9% และธนาคารอื่น ดอกเบี้ย 4 -
 11% แต่เงินกู้มีความเสี่ยงต่ า 



 1) การจัดให้มีระบบการตัด
เงินเดือนที่มีประสิทธิภาพ 
โดยจะต้องสามารถควบคุม

ไม่ให้ข้าราชการกู้เกิน
ศักยภาพของเงินเดือน และ
หลังจากหักช าระหนี้แล้ว 

ข้าราชการจะมีเงินเหลือใน
แต่ละเดือนเพียงพอที่จะใช้
ด ารงชีพอย่างมีศักด์ิศรี   

 2) ให้เจ้ากระทรวงต่อรอง
กับสหกรณ์ออมทรัพย์และ
สถาบันการเงิน ให้มีการให้
สินเชื่อแก่ข้าราชการอย่าง
รับผิดชอบและเป็นธรรม 

     มติคณะกรรมการก ากับการแก้ ไข
หนี้สินของประชาชนรายย่อย เมื่อวันที่ 15 
กรกฎาคม 2564  
      ให้กระทรวงศึกษาธิการ เร่งจัดท าและ
ขับเคลื่อนแผนการแก้ ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้
เป็นรูปธรรม โดยให้ความส าคัญกับสหกรณ์
ออมทรัพย์ครู  ในการแก้ ไขปัญหาหนี้
ข้าราชการ ใน 2 มิติ คือ   



     ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นรูปธรรม ในเบื้องต้นกระทรวงศึกษาธิการ 
จึงก าหนดให้มีแผนแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ 

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

ระยะแรก จัดโครงการแก้ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบเป็นฐาน 
โดยด าเนินการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่าง จ านวน 2 แห่ง คือ 
1) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปราการ จ ากัด 
2) สหกรณ์ออมทรัพย์ครูก าแพงเพชร จ ากัด 



ขยายผลไปยังสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ   
เพื่อใหค้รูมีสภาพคล่องในการช าระหนี้มีคุณภาพชีวติที่ดีอยู่อย่างมีศักดิ์ศรี   
 

การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาหนี้สิน 

ส่งผลให้ 

- ครูทุกคนได้รับการดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สินได้อย่างทั่วถึง 
และเป็นระบบ เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่มีคุณภาพ 
- ส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพสังคม 



1. 
 

 

 

 

เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายน าไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา
อย่างเป็นระบบ 

เพ่ือขยายผลการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ               
ในพื้นที่น าร่อง 4 ภาค 

เพ่ือก าหนดรูปแบบแนวทางในการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยใช้สหกรณ์ออมทรัพย์ครู 
เป็นฐาน 

เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาระบบบริหารจัดการและการแก้ไขหนี้สินครูและบุคลากรทาง   
การศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู 

วัตถุประสงค์  

1. 

2. 

3. 

4. 



เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
1. มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่างเพื่อศึกษา ถอดบทเรียนระบบ
บริหารจัดการเป็นแนวทางในการพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูต้นแบบเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบคุลากรทาง 
การศึกษา จ านวน 2 แห่ง  
2. มีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการเพื่อการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครูและบคุลากรทางการศึกษาในระดับพื้นที่น าร่อง  
จ านวน 12 แห่ง  
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครู
ต้นแบบในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาหนี้สิน  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70  
4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นสมาชิกสหกรณ์  
ออมทรัพย์ครูต้นแบบมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 1. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสภาพคล่องในการช าระหนี้  
มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงชีพในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
 2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวินัยทางด้านการเงิน  
รู้จักวางแผนด้านการเงินและการออม ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบที่เข้าร่วมโครงการมีระบบ                  
การบริหารจัดการที่ดี ได้รับช าระหนี้อย่างเหมาะสม  
 

เป้าหมาย 



5. สร้างวินัยทางการเงิน และจัดท าระบบฐานข้อมูลการจัดการหนี้อย่างเป็นระบบและยั่งยืน 

หลักการและกรอบแนวคิด 

  
1. ไม่เน้นแต่หนี้เสียแต่จะดูหนี้ทั้งระบบ  

2. ครูมีเงินเดือนเหลือใช้ในการด ารงชีวิต  

3. สถาบันการเงินได้รับการช าระหนี้อย่างเหมาะสม  

4. สินเชื่อมีความเสี่ยงต่ า อัตราดอกเบี้ยควรสอดคล้องกับความเสี่ยง  



1. ขอบเขตด้านเนื้อหา  
        กระทรวงศึกษาธิการและสหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการสหกรณ์            
ออมทรัพย์ครู เพ่ือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายหลักดังนี้  

 
1) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ให้ต่ าลงไม่เกิน 3% 
    1.1) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจ า 24 เดือนของธนาคารพาณิชย์ ณ ปัจจุบัน เฉลี่ย 0.45 - 1.30%  
    1.2) อัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์อยู่ในระดับ 3.5 – 4.5% ถือว่าสูงผิดปกติ จ าเป็นต้องก าหนดเพดาน
อัตราดอกเบี้ยเงินฝากให้ต่ าลงเพื่อลดผลกระทบที่มีต่อเงินกู้ ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ าเป็นประวัติการณ์ 
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของไทยอยู่ที่ 0.5% ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่สูงเป็นต้นทุนส่วนส าคัญที่ท าให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้            
อยู่สูง สร้างภาระให้ “ครูผู้กู้” และอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสหกรณ์ที่มีความแตกต่างจากในระบบมาก สร้างความเสี่ยง               
ที่จะท าให้มี “สมาชิกแฝง” เพราะ search for yield  ปัจจุบันบางสหกรณ์จ ากัดวงเงินที่สมาชิกแต่ละคนจะฝากได้ 
 

 

ขอบเขตการด าเนินงาน 



1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
2) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้สอดคล้องกับสินเชื่อที่มีอัตราความเสี่ยงต่ า 4.5 – 5.0% 
    2.1) อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สหกรณ์ออมทรัพย์ โดยเฉลี่ย 6 - 9% 
    2.2) อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน โดยเฉลี่ย 4 - 11% 
    2.3) สินเชื่อที่มีการหักช าระหนี้จากเงินเดือนของข้าราชการ ถือเป็นสินเชื่อที่มีความเสี่ยงที่จะผิดนัดช าระ
หนี้ (default risk) ต่ ามาก และเป็นสินเชื่อที่หน่วยงานต้นสังกัดท าหน้าที่จัดเก็บและน าส่งให้ (collection)  
ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ส าหรับสินเชื่อที่มีการหักเงินเดือนของข้าราชการครู จ าเป็นต้องอยู่ในระดับต่ า           
ไม่เกินกว่า 4.5% ต่อปีส าหรับสินเชื่อทั่วไป และไม่เกินกว่า 3.5% ต่อปีส าหรับสินเชื่อบ้าน 
    2.4) การลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 1% กรณีเงินกู้ 1 ล้านบาท ลดดอกเบี้ยได้ปีละ 10,000 บาท ถ้าเงินกู้             
3 ล้านบาท  ลดดอกเบี้ยได้ปีละ 30,000 บาท ท าให้ลดค่าใช้จ่ายได้เดือนละ 2,500 บาท 
 
 
 
 
 
   

ขอบเขตการด าเนินงาน 



1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
3) จัดสรรผลก าไรมาเพิ่มเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ให้มากขึ้น ไม่น้อยกว่า 30% ของผลก าไร 
    3.1) การจัดสรรผลก าไรมาเพิ่มเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้ให้มากขึ้น ลดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                 
ที่ไม่จ าเป็น เช่น ลดเงินปันผลหุ้น งบบริหารจัดการ เงินโบนัสและค่าตอบแทนกรรมการ 
สวัสดิการทีไ่ม่จ าเป็น และงบลงทุน  
    3.2) ดอกเบี้ยเงินกู้เฉลี่ยคืน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20   
    3.3) สมาชิกสามารถน าเงินเฉลี่ยคืนเงินกู้มายุบยอดหนี้ให้ลดลง 
 
 
 
 
 
   

ขอบเขตการด าเนินงาน 



1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
4) การบริหารความเสี่ยง การสร้างหลักประกันเงินกู้ การปรับลดบุคคลค้ าประกัน และปรับลด 
การซื้อประกันในส่วนที่ไม่จ าเป็นลง 
    การบริหารความเสี่ยงของสินเชื่อส าหรับสินเชื่อที่ตัดเงินเดือนข้าราชการต้องไม่สร้างภาระให้กับ
ข้าราชการมากเกินความเสี่ยงที่แท้จริง โดยผู้ให้บริการจ าเป็นต้องค านึงถึงภาระที่ครูจะต้องจ่าย
เพิ่มเติมให้เป็นไปอย่างเหมาะสม กระทรวงศึกษาธิการสามารถต่อรองให้เบี้ยประกันภัย             
ถูกลง เช่น การจัดสวัสดิการจัดท าประกันชีวิตหมู่ ล้านละ 2,400 บาท/ปี ใช้เป็นหลักประกันเงินกู้ 
อนึ่ง เมื่อความเสี่ยงที่กล่าวมา ถูก cover หมดแล้ว ผู้ให้บริการไม่สามารถที่จะเรียกให้มีการค้ าประกัน            
โดยบุคคลเพิ่มเติม 
 
 
 
 
 
 
   

ขอบเขตการด าเนินงาน 



1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 

5) การปรับโครงสร้างหนี้ 
    5.1) แก้ไขระเบียบและมติที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงโครงสร้างหนี้  
    5.2) การชะลอฟ้อง การชะลอบังคับคดี และไกล่เกลี่ย 
    5.3) รวมหนี้จากทุกสถาบันการเงินมาไว้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐให้สินเชื่อ
ดอกเบี้ยต่ าแก่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในอัตราร้อยละ 2.5% 
    5.4) การปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ให้แก่สมาชิกที่เตรียมเกษียณอายุราชการ  
    5.5) กลุ่มที่ผิดนัดช าระหนี้ด าเนินการปรับยอดการช าระขั้นต่ ามากกว่า 1% ต่อปีของยอดกู้ขึ้นไป โดยให้ช าระ
ภายใน 240 งวด ทั้งน้ีให้ตัดจ่ายเงินต้นก่อน 
    5.6) ปรับลดการส่งค่าหุ้นรายเดือน 
 
 
 
 
 
   

ขอบเขตการด าเนินงาน 



1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
6) จัดท าฐานข้อมูลสมาชิกและการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสถาบันการเงิน  
และต้นสังกัด 
    6.1) การจัดท าฐานข้อมูลหนี้สมาชิกของสหกรณ์ 
    6.2) เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับสถาบันการเงิน หรือเป็นสมาชิกของเครดิตบโูร 
    6.3) เชื่อมโยงฐานข้อมูลกับส่วนราชการต้นสังกัด 
 
 
 
 
 
   

ขอบเขตการด าเนินงาน 



1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
7) ร่วมกับส่วนราชการต้นสังกัดหัก ณ ที่จ่าย ควบคุมยอดหนี้ไม่ให้เกินความสามารถใน              
การช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ ให้มีเงินเดือนเหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
    7.1) การควบคุมยอดหนี้ไม่ให้เกินความสามารถในการช าระหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ จะต้องมี
เงินเดือนสุทธิหลังจากหักช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 30 
    7.2) การประสานงานกับส่วนราชการต้นสังกัดหัก ณ ที่จ่าย ด้านข้อมูลและหลักฐาน
ประกอบการพิจารณาหัก  ณ ที่จ่าย จะต้องมีเงินเดือนสุทธิหลังจากหักช าระหนี้แล้วไม่น้อยกว่า
อัตราร้อยละ 30 
 
 
 
 
 
   

ขอบเขตการด าเนินงาน 



1. ขอบเขตด้านเนื้อหา (ต่อ)  

 
 
 
 
 
 
 
8) สร้างระบบพัฒนาและดูแลสมาชิก ให้ความรู้เสริมสร้างวินัยและการวางแผนทางด้านการเงิน การสร้าง
อาชีพเสริม ลดรายจ่าย เพ่ิมการออม และไม่ก่อหนี้เพ่ิม 
    8.1) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ ให้ความรู้ด้านการเงินจัดท าหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครู เพื่อให้มีความรู้
ทางด้านการวางแผนทางการเงิน การบริหารจัดการ และการสร้างวินัยทางการเงินและการออม จัดอบรม            
แบบออนไลน์  
    8.2) สร้างอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม  
    8.3) กระทรวงศึกษาธิการก าหนดแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวง 
ศึกษาธิการว่าด้วยการหักเงินเดือนเงินบ าเหน็จบ านาญข้าราชการเพื่อช าระหนี้เงินกู้ให้แก่สวัสดิการ ใน                
ส่วนราชการและสหกรณ์ พ.ศ. 2551 อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 
 
 
   

ขอบเขตการด าเนินงาน 



2. ขอบเขตด้านพื้นที่  

ขอบเขตการด าเนินงาน 

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบที่มีศักยภาพและมีความพร้อมที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการแก้ไข
ปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จ านวน 37 แห่ง 

 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตัวอย่างที่เป็นแหล่งศึกษาและถอดบทเรียนความส าเร็จในการแก้ไขปัญหา
หนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ จ านวน  2 แห่ง 

1 

2 



   คณะกรรมการ ได้วางระบบการลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ระบบ Online “โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู สร้างโอกาสใหม่ให้ครูไทย” 
ระหว่างวันที่ 14 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2565 ที่ https://td.moe.go.th มีผูล้งทะเบียนเข้าร่วม
โครงการโดยภาพรวม จ านวน 41,128 คน และยอดหนี้โดยรวม จ านวน 58,563,499,815 บาท 
ข้อมูลดังกล่าวคณะกรรมการจะได้พิจารณาน าข้อมูลไปวางแผนในการสนับสนุนการด าเนินงานของ
สถานีแก้หนี้ระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูโดยเฉพาะการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ าเพื่อเสริมสภาพคล่องต่อไป ทั้งนี้ได้จัดส่ง
ข้อมูลและรหัสผ่านการเข้าถึงข้อมูลระบบการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้สถานีแก้หนี้ระดับจังหวัดและระดับพื้นที่การศึกษาแล้ว  

การลงทะเบียนแก้หนี้สินครู 

https://td.moe.go.th/


1) การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้อยู่ในระดับต่ า เพื่อให้เป็นสวัสดิการที่แท้จริง จ านวน 35,188 คน คิดเป็นร้อยละ 85.56 
2) การขอสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ าเพื่อ Refinance หนี้สินอื่นที่อัตราดอกเบี้ยสูง จ านวน 25,107 คน คิดเป็นร้อยละ 61.05 
3) การลดค่าธรรมเนียมประกัน หรือ ค้ าประกันด้วยบุคคลที่ไม่จ าเป็น จ านวน 15,002 คน คิดเป็นร้อยละ 36.48 
4) การปรับโครงสร้างหนี้ส าหรับกลุ่มที่เงินเดือนเหลือน้อยกว่าร้อยละ 30 ไม่พอใช้ในการด ารงชีพ จ านวน 24,189 คน            
คิดเป็นร้อยละ 58.81 
5) การปรับโครงสร้างหนี้และยุบยอดหนี้ส าหรับกลุ่มครูที่ก าลังเกษียณอายุ และครูที่มีแนวโน้มจะติดหนี้ตลอดชีวิต จ านวน 
16,994 คน คิดเป็นร้อยละ 41.32 
6) การลดยอดหนี้จากรายได้ในอนาคต จ านวน 14,142 คน คิดเป็นร้อยละ 34.39 
7) ให้สถานีแก้หนี้ช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาหนี้สินที่ก าลังถูกฟ้องร้องจากสถาบันการเงิน จ านวน 10,674 คน คิดเป็นร้อยละ 25.95 
8) ต้องการรับการอบรมให้ความรู้ทางการเงินและการบริหารจัดการหนี้ จ านวน 6,582 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 

ความต้องการของครูทีล่งทะเบียน 8 ประเด็น 



การจัดตั้งสถานีแก้หนี้ครู 558 แห่ง 

ด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ ประกอบด้วย  
1.สถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด 
2. สถานีแก้หนี้ครูระดับเขต

พื้นที่และหน่วยงานทางการศึกษา 

สถานีแก้หนี้ครูระดับจังหวัด 
จ านวน 77 แห่ง 

สถานีแก้หนี้ครูระดับเขตพื้นที่ และหน่วยงาน 
ทางการศึกษา จ านวน 481 แห่ง 

ประกอบด้วย สพป. 183 แห่ง/ สพม. 62 
แห่ง/ ศธจ. 77 แห่ง/ สอศ. 77 แห่ง/  
กศน. 77 แห่ง/ ส่วนกลาง 5 แห่ง 



สถานีแก้หนี้ระดับจังหวัด 
องค์ประกอบ อ านาจหน้าที ่

ประธาน 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
รองประธาน 
  ผู้อ านวยการ สพป. เขต 1 หรือที่ได้รับมอบหมาย  
  ศึกษาธิการจังหวัด  
กรรมการ 
  หัวหน้าหน่วยราชการทางการศึกษา  
  ผู้แทนสถาบันการเงิน  
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ/ในพื้นที่จังหวัด 
  สหกรณ์จังหวัด  
กรรมการและเลขานุการ  
  รองผู้อ านวยการ สพป. เขต 1 หรือที่ได้รับมอบหมาย 

1. ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ร่วมกัน ระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ส่วนราชการ 
และสถาบันการเงิน ในระดับจังหวัด 
2. จัดท าระบบข้อมูลเพ่ือแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาในภาพรวมของจังหวัด 
3. ส่งเสริม สนับสนุนให้หน่วยงานต้นสังกัดเร่งปรับปรุงและยกระดับการตัดเงินเดือนเพ่ือช าระหนี้ 
อาทิ ก าหนดยอดเงินที่ข้าราชการสามารถกู้ได้โดยไม่เกินศักยภาพในการช าระคืนจากเงินเดือน  
โดยก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการหักช าระหนี้ข้าราชการต้องเหลือเงินเดือนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 30 
4. ส่งเสริมให้หน่วยงานต้นสังกัด ก าหนดมาตรการตัดเงินเดือนเพ่ือใช้หนี้สวัสดิการและสหกรณ์
ออมทรัพย์ครูหรือสถาบันการเงินที่ผ่อนปรนอัตราดอกเบ้ียเพื่อสวัสดิการที่แท้จริงคือต้องเป็นอัตรา
เงินกู้ดอกเบ้ียต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในตลาดทั่วไป 
5. ส่งเสริมให้มีการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการลดอัตราดอกเบ้ียเงินกู้ 
การลดเงินปันผลหุ้น การปรับโครงสร้างหนี้ การบริหารความเสี่ยง การจัดท าระบบฐานข้อมูล 
การควบคุมยอดหนี ้และการให้ความรูด้า้นการเสริมสร้างวินัยและการวางแผนทางการเงิน 
6. บูรณาการการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ระหว่างส่วนราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ สหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงิน ระดับจังหวัด 



สถานีแก้หนี้ระดับจังหวัด(ต่อ) 
องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ (ต่อ) 

ประธาน 
  รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย 
รองประธาน 
  ผู้อ านวยการ สพป. เขต 1 หรือที่ได้รับมอบหมาย  
  ศึกษาธิการจังหวัด  
กรรมการ 
  หัวหน้าหน่วยราชการทางการศึกษา  
  ผู้แทนสถาบันการเงิน  
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูต้นแบบ/ในพื้นที่จังหวัด 
  สหกรณ์จังหวัด  
กรรมการและเลขานุการ  
  รองผู้อ านวยการ สพป. เขต 1 หรือที่ได้รับมอบหมาย 

7. รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ
ผลกระทบจากปัญหาหนี้สิน 
8. พิจารณาให้ความช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการ
ศึกษากรณีที่ได้รับการร้องเรียนรวมถึงการให้ความช่วยเหลือสถานีแก้หนี้ของ
หน่วยงานต้นสังกัดตามที่ร้องขอ 
9. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 



สถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่และหน่วยงานทางการศึกษา 

องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ 

ผู้อ านวยการเขตพื้นการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัดเป็นประธาน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม
กฎหมายและคดี ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เป็นกรรมการ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หรือองค์ประกอบตามที่
ผู้อ านวยการเขตพื้นการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัดแต่งตั้ง 

1. ก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้สนิครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมกันระหว่าง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครู ส่วนราชการและสถาบนัการเงิน ในเขตพื้นที่การศึกษาและ
หน่วยงานระดบัจังหวัด 
2. จัดท าฐานข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สนิครูและบคุลากรทางการศึกษาในภาพรวมของ
เขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานระดบัจังหวัด ข้อมูลเกี่ยวกับรายได ้และข้อมูลหนี้ครู 
จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูและสถาบันการเงิน ของข้าราชการครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา ลูกจ้าประจ าและพนักงานราชการ รวมถึงข้าราชการบ านาญ  
3. ปรับปรุงและยกระดบัการตดัเงินเดอืนเพื่อช าระหนี้ ควบคุมยอดหนี้ไม่ให้เกิน
ความสามารถในการช าระหนี้ ตรวจสอบข้อมูลรายการหัก ณ ที่จ่าย และข้อมูลจาก
เครดิตบโูร ให้มีเงินเดือนเหลือสุทธหิลังหักช าระหน้ีไมน่้อยกว่าร้อยละ 30  
4. ก าหนดมาตรการตดัเงนิเดอืนเพื่อใช้หนี้สวัสดกิารและสหกรณ์ออมทรัพย์หรอืสถาบัน
การเงินที่ผ่อนปรนอัตราดอกเบีย้เพื่อสวัสดกิารที่แท้จริงคือตอ้งเป็นอัตราเงินกู้ดอกเบีย้
ต่ ากว่าอัตราดอกเบี้ยเงนิกู้ในตลาดทั่วไป  
5. รับลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้สนิครแูละบคุลากรทางการศึกษา 



สถานีแก้หนี้ระดับเขตพื้นที่และหน่วยงานทางการศึกษา(ต่อ) 

องค์ประกอบ อ านาจหน้าที่ (ต่อ) 

ผู้อ านวยการเขตพื้นการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัดเป็นประธาน ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงาน
บุคคล ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ ผู้อ านวยการกลุ่ม
กฎหมายและคดี ผู้อ านวยการโรงเรียน ครู บุคลากร
ทางการศึกษา เป็นกรรมการ รองผู้อ านวยการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือรองหัวหน้าส่วน
ราชการระดับจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็น
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ หรือองค์ประกอบตามที่
ผู้อ านวยการเขตพื้นการศึกษาหรือหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับจังหวัดแต่งตั้ง 

6. เป็นสถานีแก้หนี้โดยร่วมกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครู และสถาบันการเงินใน        
การปรับโครงการสร้างหนี้กับเจ้าหนี้ทุกรายหรือรวมหนี้ให้ครูมีเงินเดือนเหลือสุทธิ
หลังหักช าระหนี้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
7. ไกล่เกลี่ยเพื่อชะลอการฟ้องร้องก่อนการด าเนินคดี ไกล่เกลี่ยระหว่าง      
การพิจารณาคดีและการประสานงานช่วยเหลือครูในชั้นบังคับคดี รวมถึง           
การไกล่เกล่ียระหว่างเจ้าหนี้กับครูและผู้ค้ าประกันด้วย 
8. ประสานความร่วมมือจากสถาบันการเงิน ส่วนราชการ และหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง เพื่อสนับสนุนและหาแนวทางช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษา 
9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ด้านการเสริมสร้างวินัยและ 
การวางแผนทางการเงิน 
10. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหนี้สิน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัด 
 



การปรับโครงสร้างหนี ้
   หมายถึง การยืดและขยายเวลาในการช าระหนี้ ทั้งเจ้าหนี้รายใหม่หรือเจ้าหนี้รายเก่า                   
ซึ่งท าได้ 2 รูปแบบด้วยกัน คือ การแปลงหนี้ใหม่โดยที่หนี้เดิมจะถูกระงับ และมีสัญญา
ตามหนี้ใหม่ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนี้ที่เกิดขึ้น ถือเป็นการเปลี่ยนประเภทหนี ้ 
การปรับโครงสร้างหนี้อีกหนึ่งรูปแบบ ไมเ่ป็นการแปลงหนี้ใหม่ คือ การที่หนี้เดิมไมร่ะงับ  
มีการเปลี่ยนแปลงการช าระหนี้ ปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย  
 



 

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี ้ 
 

1. รับลงทะเบยีนแกห้นีร้ะบบ Online  https://td.moe.go.th การคดักรองและจ าแนกผูส้มคัรโดยระบบอเิลก็ทรอนกิส์ 

2. ประมวลผลขอ้มลูดว้ยระบบ rtd.moe.go.th โดยศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร สป.ศธ. 

3. ส่งข้อมลูรหสัผา่นใหส้ถานแีกห้นีเ้พือ่ตรวจสอบขอ้มลูในระบบ 

4. สถานแีกห้นีเ้ชิญลกูหนีแ้ละผูค้้ าประกนัมาใหข้อ้มลูหนีท้กุราย 

5. สถานแีกห้นีว้เิคราะหข์อ้มลูหนีร้ายบคุคล 

 

6. ติดตอ่เจรจากบัสหกรณอ์อมทรพัยค์รแูละสถาบนัการเงนิของรฐัทีเ่ปน็เจา้หนีท้กุราย รวมทั้งเชิญลกูหนีแ้ละผูค้้ าประกนั

ทุกคน มาเจรจากบัเจา้หนีท้กุราย 



10 



11 

 

แนวทางการปรับโครงสร้างหนี ้(ต่อ) 

8. สถานแีกห้นีพ้จิารณาใหค้วามเหน็ชอบการปรบัโครงสรา้งหนี้ 

9. เจ้าหนีแ้ละลกูหนี ้รวมทัง้ผูค้้ าประกนัจดัท าสญัญาปรบัโครงสร้างหนี้ 

10. คณะกรรมการแกห้นีต้ดิตามการด าเนนิงานตามขอ้ตกลงใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 30 วัน 

11. สรุปรายงานรอบเดอืนภายในวันที ่5 ของเดอืนถดัไปตอ่ตน้สงักดัและคณะกรรมการแกห้นีส้นิครจูงัหวดั 

12. จังหวดัรายงานขอ้มลูคณะกรรมการแกห้นี ้ศธ. 
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การประนอมหนี ้
หมายถึง การที่ลูกหนี้ขอท าความตกลงเกี่ยวกับหนี้สินของตนกับเจ้าหนี้ โดยลดจ านวน  
หนี้ลง แม้จะเป็นการช าระหนี้คืนแก่ เจ้ าหนี้บางส่วน แต่ท าให้หนี้สินเดิมระงับ              
สิ้นไปทั้งจ านวน หรือโดยวิธีอื่น จึงรวมถึงการขยายระยะเวลาการช าระหนี้ หรือผ่อนช าระ
หนี้ โดยลูกหนี้ช าระหนี้เต็มจ านวนด้วย นอกจากนี้แล้ว ค าขอประนอมหนี้ดังกล่าวที่ประชุม
เจ้าหนี้ต้องยอมรับและศาลได้เห็นชอบด้วย  
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 ขั้นตอน ตาม ม.45 ถึง ม.60 แห่งพระราชบัญญัตลิ้มละลาย พุทธศักราช 2483  

      หากลูกหนี้ประสงค์จะท าความตกลงในเรื่องหนี้สิน  
      โดยวิธีขอช าระหนี้แต่เพียงบางส่วนหรือโดยวิธีอื่น 

1. เมื่อศาลได้มีค าสั่ง
พิทักษ์ทรัพย์ของ
ลูกหนี้เด็ดขาดแล้ว
ลูกหนี้ท าค าขอ
ประนอมหนี้เป็น
หนังสือยื่นต่อ         
เจ้าพนักงาน          
พิทักษ์ทรัพย์ 

2. ให้เจ้า
พนักงานพิทักษ์
ทรัพย์เรียกประชุม

เจ้าหนี้ เพื่อ
ปรึกษาลงมติ

พิเศษว่าจะยอมรับ
ค าขอนั้น 

3. เมื่อเจ้าหนี้
ลงมติพิเศษ
ยอมรับค าขอ
ประนอมหนี้
ของลูกหนี้แล้ว 

4. ลูกหนี้หรือ                
เจ้าพนักงาน
พิทักษ์ทรัพย์มี
อ านาจขอต่อศาล

ให้สั่งว่าจะ
เห็นชอบด้วย

หรือไม่ 

5. ศาลเห็นชอบ 
ค าสั่งปลดจาก 
การล้มละลาย 
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