


ในปัจจุบนัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา สังกดัส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผูป้ฏิบติัหน้าท่ีด้วยอุดมการณ์โดยไม่หวงัผลตอบแทน ด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทก าลงักายและก าลงัใจ ควรไดรั้บการยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพนัธ์ให้สังคม
รับรู้ และในขณะเดียวกันย ังมีสถานการณ์อันเป็นปัญหาท่ีกระทบภาพลักษณ์ขององค์กรเพิ่มข้ึน                
อยา่งต่อเน่ือง อาทิ มีพฤติการณ์อนัเป็นความผิดวินยัอยา่งร้ายแรง กระท าการท่ีส่อไปในทางทุจริตต่อหนา้ท่ี
ราชการ การเขา้ไปเก่ียวขอ้งหรือการกระท าความผดิทางกฎหมาย รวมถึงความขดัแยง้ มีการกระทบกระทัง่กนั และ
มีความคบัขอ้งใจจากการปฏิบติัหนา้ท่ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พยายามท่ีจะหยุดย ั้ งและบรรเทา
สถานการณ์ และป้องกนัเหตุมาโดยตลอด แต่ปัญหาต่าง ๆ นบัวนั จะซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากข้ึน 
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการจดัตั้ งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.) ให้เป็นหน่วยงานท่ี 
“เสริมสุข คลายทุกข์ อย่างย ัง่ยืน” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทัว่ประเทศ       
เพื่อส่งเสริมขวญัและก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความทุ่มเท 
เสียสละและมีอุดมการณ์ นอกจากน้ียงัพิทกัษ์ ป้องกนั บรรเทาปัญหา ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู                    
และบุคลากรทางการศึกษาด้วยความรวดเร็วคล่องตวั และทนัต่อเหตุการณ์ และเสริมสร้างความเขา้ใจ      
รู้เท่าทนัและแกปั้ญหาของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของศูนยเ์ฉพาะกิจช่วยเหลือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกดัส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.) สามารถขบัเคล่ือนภารกิจให้ส าเร็จ     
ตามวตัถุประสงคไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ จึงจดัท าคู่มือแนวทางในการขบัเคล่ือนการปฏิบติังานตามภารกิจ
และขอบข่ายการด าเนินงานให้คลอบคลุมทัว่ประเทศ  เพื่อให้ผูเ้ก่ียวขอ้งสามารถน าแนวทางในภาคทฤษฎี
ไปสู่การปฏิบติั และประสานงานกบัศูนยเ์ฉพาะกิจในการขบัเคล่ือนภารกิจให้ส าเร็จตามวตัถุประสงค ์          
ท่ีก  าหนด โดยการประสานงานเป็นเครือข่ายร่วมกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาในการปฏิบติังานเชิงรุกท่ีเขา้ถึง
ขอ้มูลเชิงลึกในพื้นท่ี สามารถยกยอ่ง เชิดชู ช่วยเหลือ เยียวยา ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มีประสิทธิผล อนัจะส่งผลให้
การจดัการศึกษาเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป

ค ำน ำ

ส ำนักพฒันำระบบบริหำรงำนบุคคลและนิติกำร
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพืน้ฐำน



ส่วนที่ 1

บทน ำ

คู่มือศูนย์เฉพำะกิจช่วยเหลือขำ้รำชกำรครู
และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ
ขั้นพื้นฐำน (ฉก.คศ.สพฐ)



บทน ำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ก าหนดให้รัฐต้องด าเนินการให้

ประชาชนได้รับการศึกษาตามความต้องการในระบบต่างๆ และส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เพื่อลดควำมเลื่อมล้ ำในกำรศึกษำ เสริมสร้ำงและพัฒนำคุณภำพและประสิทธิภำพครู ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗  ก าหนดให้ผู้บังคับบัญชา 
มีหน้าที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยยึดหลักการปฏิบัติตน
ที่เหมาะสม การปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ตลอดจนการเสริมสร้างและ
พัฒนาให้ผู้อยู่ ใต้บั งคับบัญชามีวินัย ป้องกันและขจัดเหตุที่อาจก่อให้ เกิดการกระท าผิดวินัย 
โดยที่สถานการณ์อันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันได้แก่ 
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีพฤติการณ์อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ทั้งการกระท าที่
ส่อไปในทางทุจริต การเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือการกระท าความผิดทางกฎหมาย รวมทั้งมีความขัดแย้ง 
กระทบกระท่ัง และความคับข้องใจจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีข่องผู้บังคับบัญชา  

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีเจตนารมณ์เพ่ือ “เสริมสุข คลำยทุกข์         
อย่ำงยั่งยืน” ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.)       
เพ่ือเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ขับเคลื่อน และแก้ไขสภาพปัญหา โดยสร้างควำมเข้ำใจ พิทักษ์ ป้องกัน 
บรรเทำ ช่วยเหลือและเยียวยำ แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้มีขวัญก าลังใจ มีความสุขในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพชีวิต      
ที่ดีข้ึนอย่างยั่งยืน
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ส่วนที่ 2

กรอบแนวคิด 
รู้จัก ฉก.คศ. คืออะไร

คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ)



ฉก.คศ.  คือ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา          
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหน่วยปฎิบัติการพิเศษภายใต้การ
ด าเนินงาน ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จัดตั้งขึ้นตามค าสั่ง สพฐ.           
ท่ี ๑๘๖๑/๒๕๖๐  เรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา      
(ฉก.คศ.) มีหน้าท่ีในการพิทักษ์ ป้องกัน บรรเทาช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีได้รับผลกระทบในทุกด้าน รวมถึงการ
เสริมสร้างขวัญก าลังใจและสร้างความรู้ความเข้าใจ ทักษะและเจตคติในการปฎิบัติ ตนตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมาย คือ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถปฎิบัติงานและด ารงตนได้มีความสุข
อย่างยั่งยืน
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ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ฉก.คศ.สพฐ.)

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเท เสียสละ มีอุดมการณ์ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และแนวทางศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท่ียั่งยืน

2. เพ่ือพิทักษ์ ป้องกัน บรรเทาปัญหา ให้ความช่วยเหลือข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาท่ีได้รับผลกระทบจากการปฎิบัติงาน
และปฎิบัติตนด้วยความรวดเร็ว
และทันต่อเหตุการณ์3. เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และเจตคติ แก่ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการปฎิบัติงาน ปฎิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
และแนวทางศาสตร์พระราชาให้เกิดความสุขอย่างยั่งยืน

คลายทุกข์ อย่างยั่งยืน”“เสริมสุข
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ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ฉก.คศ.สพฐ.)

1.เสริมสร้างขวัญก าลังใจ  ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2.จัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3.สร้างเครือข่ายการประสานงาน/เคลื่อนท่ีเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นท่ีท่ีประสบเหตุ/
หน่วยงานทางการศึกษา 

4.ส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแบบองค์รวม 

1. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความทุ่มเท 

เสียสละและมีอุดมการณ์ทุกคน 
ได้รับการส่งเสริมขวัญก าลังใจ 

2. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
ได้รับการพิทักษ์ป้องกัน บรรเทา ช่วยเหลือ

เพ่ือแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็วคล่องตัว 
และทันต่อเหตุการณ์

3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน
เกิดความเข้าใจ รู้เท่าทันปัญหาและได้รับการแก้ไข

ใหเ้กิดสุขอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
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กลยุทธ์
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  (ฉก.คศ.สพฐ.)

จุดประกาย ขยายความคิด
1. 1.1 พิทักษ์ ช่วยเหลือ พัฒนาบุคลากร อบรม สัมมนา สร้างความเข้าใจ

1.2 สร้างความตระหนักรู้ มาตรฐานวิชาชีพ จริยธรรม และจรรยาบรรณความเป็นครู
1.3 ประสานความร่วมมือกลุ่ม เครือข่าย

พิชิตงาน

2. 2.1 ประสานงานเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน
2.2 หน่วยเคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงพ้ืนที่
2.3 จัดตั้งศูนย์บริการผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

3. 3.1 การสื่อสารประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจในทุกระดับ
3.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือตามสายงาน
3.3 ประสานความร่วมมือสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายความร่วมมือ/อบรม/
พัฒนาวิธีปฏิบัติ/ก ากับติดตามการดูแลช่วยเหลือในเชิงพ้ืนที่

ประสานความร่วมมือ

4. 4.1 การยกย่องเชิดชูเกียรติ “คนดี มีที่ยืน”
4.2 รางวัลโรงเรียนแสนสุข
4.3 รางวัลครูแสนสุข

เสริมขวัญและก าลังใจ
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นิยามศัพท์
ฉก.คศ.สพฐ.

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.) หมายถึง หน่วยงานที่พิทักษ์ ป้องกัน บรรเทา ช่วยเหลือและเยียวยา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และโรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา 
ผู้บริหารสถานศึกษา ครู  ซึ่งได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน หรือ งบบุคลากรในลักษณะเงินเดือน 

ผู้บริหารการศึกษา  หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบการบริหารงานการศึกษาในหน่วยงาน       
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

บุคลากรทางการศึกษา  หมายถึง บุคคลที่สนับสนุนการศึกษา ได้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างอัตราจ้าง            
ซ่ึงท าหนา้ท่ีใหบ้ริการ  หรือปฏบิติังานเก่ียวเนือ่งกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน และปฏิบัติงานอ่ืนในหน่วยงาน
การศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานการบริหารการศึกษาในโรงเรียน           
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

ครู หมายถึง บุคคลที่มีหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียน          
ในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

CLUSTER หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาที่เป็นรูปแบบการส่งเสริมการศึกษาขั้นพื้นฐานประจ าเขต
ตรวจราชการ ตามกระบวนการกระจายอ านาจแบบ CLUSTER รวม 20 เขตตรวจ ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1436/2560 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา หมายถึง  หน่วยงานการศึกษาที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในระดับเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

สถานศึกษา หมายถึง  โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา

พิทักษ์ หมายถึง การดูแล คุ้มครอง ป้องกันปัญหาอันเกิดแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การป้องกัน  หมายถึง การสร้างความตระหนัก รับรู้  เข้าใจในมาตรการ แนวทาง บทบาทหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน
บรรเทาปัญหา  หมายถึง ท าให้ทุเลา ลดลง ผ่อนลง คลายลง เบาบางลง ด้วยการสร้างความเข้าใจและการ

ให้ความช่วยเหลือแบ่งเบา หรือเยียวยาในเบื้องต้น 
การช่วยเหลือ  หมายถึง  การเข้าไปช่วยแก้ไขสถานการณ์ การเกื้อกูล ให้การสนับสนุน ด้วยความคล่องตัวและรวดเร็ว
การส่งเสริมขวัญและก าลังใจ หมายถึง การยกย่อง เชิดชูเกียรติ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมรับรู้

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยอุดมการณ์โดยไม่หวังผลตอบแทน  ด้วยความเสียสละ 
ทุ่มเทก าลังกายและก าลังใจ
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ส่วนที่ 3

โครงสร้างการบรหิารงานภายในศูนย์เฉพาะกิจ
ช่วยเหลือขา้ราชการครูและบคุลากรทางการศกึษา 

สังกัด สพฐ. (ฉก.คศ.สพฐ.)

คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ)



สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชด ารัส เมื่อปีพ.ศ. 2554 เกี่ยวกับเป้าหมาย
การพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ว่า “ เป้าหมายในการพัฒนา
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือการพัฒนาที่ยั่งยืน เพ่ือปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน 
โดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุข ” แนวพระราชด าริดังกล่าวมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย      
การปฏิบัติงานของ ฉก.คศ. นั่นคือ “ความสุขอย่างยั่งยืน” ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ด้านเหตุดังกล่าวในการก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ ฉก .คศ. จึงได้น้อมน าขวัญก าลังใจ 
แดข่้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยด าเนินตามวิสัยทัศน์ “เสริมสุข คลายทุกข์ อย่างยุ่งยืน” 
ตามแนวทางพันธกิจ และกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมุ่งเน้นการระเบิดจากภายในคือ สร้างความ
เข้มแข็ง ตามจรรยาบรรณวิชชีพ ให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แบบองค์รวม เมื่อเกิด
ความเข้าใจ เข้าถึง จึงเป็นที่มาของ “การพัฒนา” อันเป็นการยกระดับไปสู่ความยั่งยืน ได้แก่ความสุข      
ในงานของข้าราชการครูและบุลคากรทางการศึกษา เกิดเป็นสถานศึกษาแห่งความสุขที่มี “ครูรักเด็กและ
เด็กรักครู” ตามพระราชด าริต่อไปดังรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงาน    
ของ ฉก.คศ. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวมีดังนี้

“ ศาสตร์พระราชา” อันเป็นที่มาของการพัฒนาอย่างยั่งยืน มาเป็นหัวใจส าคัญในการ
วางแผน ก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานทุกระดับ โดยยึดหลักแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”            
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทร์มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงใช้เป็นแนวทางในการทรงงานมาตลอด          
รัชสมัย ทั้งนี้ หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา นั้น กล่าวคือ ก่อนจะด าเนินการต้องเกิดความเข้าใจบริบท        
ในทุกมิติ อย่างถ่องแท้โดยความเข้าใจจะต้องเกิดขึ้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เช่นเดียวกับการ
ปฏิบัติงาน ฉก.คศ. ที่จะต้องสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และเป้าหมายการด าเนินงานกับผู้ที่
เกี่ยวข้องทุกระดับ เมื่อเกิดความเข้าใจแล้ว ย่อมเชื่อมโยงสู่การเข้าถึง คือการลงมือปฏิบัติให้ได้ตามที่
ก าหนดไว้ ได้แก่ ด าเนินการ พิทักษ์ ป้องกัน บรรเทา แก้ไขปัญหา และเสริมสร้าง

ศาสตร์พระราชา จาก ศรัทธาสู่แนวทางการปฏิบตัิ

เข้าใจ

เข้าถึง

พัฒนา
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การด าเนินการของศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือพิทักษ์ ป้องกัน บรรเทาและแก้ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันท่วงที ในรูปแบบการปฏิบัติงานเชิงรุก 
มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ี จะต้องก าหนดผู้รับผิดชอบ ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกระดับ 
เพื่อการประสานเชิงพื้นท่ีในการประเมินสถานการณ์ หยุดยั้งหรือบรรเทาปัญหาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยอาศัยความร่วมมือ ระหว่างภาคีเครือข่ายท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ และทุก
ภาคส่วน เพื่อในการบรรลุเป้าหมาย ในการดูแลช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัด สพฐ. ได้อย่างท่ัวถึงครอบคลุมฉับไว โดยเพื่อการด าเนินตามโครงสร้างออกเป็น 
4 ระดับ รายละเอียดโครงสร้าง และบทบาทหน้าท่ีตามโครงสร้างศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดังนี้ 

ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉก.คศ.สพฐ.)
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         โครงสร้างศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคีเครือข่าย (ระดับกระทรวง) 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

- กคศ./คุรสุภา 
- สกสค. 
- กระทรวง พม. 

- มูลนิธิ/สมาคม/องค์กร 
- คณะท างานด้าน
การศึกษา/องค์กรสื่อ 

ฯลฯ 

ภาคีเครือข่าย (ระดับCluster) 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

 -กศจ. 
- คุรุสภา จว. 

- สกสค. - มูลนิธิ/สมาคม 
- สภาทนายความ 

 -อกศจ  - สหกรณค์รู ฯลฯ 

ภาคีเครือข่าย (ระดับเขตพ้ืนที่) 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

-ศูนย์ด ารงธรรม       คุรุสภา จว. - มูลนิธิ/สมาคม 
-กศจ. สกสค. - สภาทนายความ 
-สาธารณสุข -ต ารวจ  - สหกรณ์คร ู
-อกศจ -ก านัน        ฯลฯ 
-พมจ. -ผู้ใหญ่บ้าน  
-อปท - ปปช.  
-อัยการ   

ภาคีเครือข่าย (ระดับเครือขา่ย/สหวิทยาเขตและระดบั
สถานศึกษา) 

ภาครัฐ ภาคเอกชน 
-ก านัน - ส.ท. - มูลนิธิ/สมาคม 
-ผู้ใหญ่บ้าน - ฯลฯ - สภาทนายความ 
- ส.อบต.   - ร้านค้า ฯลฯ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ศูนยเ์ฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ฉก.คศ.สพฐ.)  

 

 

ฉก.คศ.ระดับ Cluster 

ฉก.คศ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

 

      หน่วยงานภายใน สพฐ. 
              - ส านักอ านวยการ 

   - ส านักพัฒนาครู                                                                  
- ฉก.ชน.สพฐ.                                         
- ศปบ.จชต.                                             
- ศตข.สพฐ 

   - ศูนย์ประสานงานโครงการ 
     อันเนื่องมาจากพระราชด าริ สพฐ. 
   

              
 

 

 

หมายถึง สายบังคับบญัชา 

หมายถึง สายประสานงาน 

 ฉก.คศ.ระดับเครือข่าย/สหวิทยาเขต 
(กลุม่บริหารงานบคุคล) 

 

 ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 
 

 

ฉก.ชน.สพฐ.       

ศตข.สพฐ. 

 

ฉก.คศ.ระดับสถานศึกษา 
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         โครงสร้างการบริหารงานภายในศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(ฉก.คศ.สพฐ.) 
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งานอ านวยการ 
งานส่งเสริมป้องกัน

คุ้มครอง 
กลุ่มประสานงานจังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) 

 

งานกฎหมาย 

 ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 (ฉก.คศ.สพฐ.)  

 

 

งาน ICT/
ประชาสัมพันธ์ 

ฉก.คศ.ระดับ Cluster 

ฉก.คศ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 ฉก.คศ.ระดับเครือข่าย/สหวิทยาเขต 
 

 

 

ฉก.คศ.ระดับสถานศึกษา 
 

 

หน้าที ่:  
เสริมสุข คลายทุกข์ ยั่งยืน 



 
 
 
 
 
 

• วิเคราะห์กลั่นกรองปัญหาเหตุการณ์ข้อรอ้งเรยีน                               
จัดท าข้อมูลด้านครแูละบุคลากรทางการศึกษา

ศกึษาวิเคราะห์

สร้างความตระหนกั

• วางแผนการส่งเสริมพฒันาครูและบคุลากรทางการศกึษา

• ให้ความเข้าใจแก่บคุลากรพฒันาบคุลากร

                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตร์
พระราชา

เข้าใจ

เข้าถึง
พัฒนา แนวทางการช่วยเหลือข้าราชการครู                               

และบุคลากรทางการศึกษา 

กลยุทธ์การพัฒนา 

 

 

จุดประกายขยายความคิด 
ก าหนดนโยบายการชว่ยเหลือครแูละบุคลากรทางการศึกษา                                
จัดท าแนวปฎิบัติ/มาตรการปฎิบัติงาน                             
ประชาสัมพนัธ์สรา้งความเข้าใจ 

พิชิตงาน 

• จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศกึษา
• แต่งต้ังผู้รับผิดชอบด าเนินการ
• จัดต้ังเครือข่ายหน่วยเคลื่อนที่เร็ว
• จัดต้ังเครือข่ายข่าวสารออนไลน์
• รับเรื่องร้องทุกข/์ร้องเรียน/เรื่องที่สร้างผลกระทบ
• ประสานส่งต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• ให้ค าปรึกษาแนะน าแบบองคร์วม

จดัตัง้ศนูย์ ฉก.คศ.

• จัดท าคู่มือการบริการ
• ประชาสัมพันธ์แนวทางการให้บริการแก่ผูท้ี่เกี่ยวข้อง

จดัท าสารสนเทศ

• เข้าถึงพื้นที่ทันต่อการระงับ/บรรเทาเหตุ
• ประเมินสถานการณ์รายงานข้อเทจ็จริงแก่ผู้มีสว่นเกี่ยวข้อง

ประสานงาน/เคลอืนท่ีเร็ว

ตรวจสอบติดตามการแก้ปัญหา

ชีแ้จงท าความเข้าใจ

• จัดท าสถิติการร้องเรียนร้องทุกข์
• รวบรวมวิเคราะห์
• รายงานเสนอต่อเลขา สพฐ.

จดัท าสถิติรายงาน

แก้ไขปัญหาที่สร้างผลกระทบต่อครูละบุคลากรทางการศึกษา 
ช่วยเหลือเยียวยาประสานส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง          
รายงานต่อผู้บังคับปัญชา 

 

 

ชี้แจงท าความเข้าใจเหตุการณ์/ข้อร้องทุกข์ร้องเรียนแก่ผู้เกี่ยวข้อง/สังคม 
ด าเนินการประสานเครือข่ายเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อเหตุการณ์ 
 

 

ประสานความร่วมมือ 

• เครือข่ายตามสายงาน/หน่วยงานองค์กรภายใน
• ภาคีเครือข่ายความร่วมมือจากหน่วยงานภาคส่วนอื่นๆ
• เครือข่ายสังคมออนไลน์

สร้างเครือขา่ยความร่วมมือ

• สร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายความร่วมมือ /อบรม/พัฒนาวิธี
ปฎิบัติ

• ก ากับติดตามการดูแลช่วยเหลือในเชิงพื้นที่

ประสานความร่วมมือ

เสริมขวัญและก าลังใจ 
• องค์กรหน่วยงานแห่งความสขุ
• โรงเรียนแห่งความสุข
• บุคลากรดีเด่น

การยกย่องเชิดชเูกียรติ
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แผนภาพแสดงโครงสร้าง อ านาจหน้าที่ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคีเครือข่าย (ระดับเขตพ้ืนที่) 
ภาครัฐ ภาคเอกชน 

-ศูนย์ด ารงธรรม       คุรุสภา จว. - มูลนิธิ/สมาคม 
-กศจ. สกสค. - สภาทนายความ 
-สาธารณสุข -ต ารวจ  - สหกรณ์คร ู
-อกศจ -ก านัน        ฯลฯ 
-พมจ. -ผู้ใหญ่บ้าน  
-อปท - ปปช.  
-อัยการ   

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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 ฉก.คศ.สพฐ 

ฉก.คศ.ระดับ Cluster 
 

 

ฉก.คศ.ระดับเขตพื้นที่การศึกษา 
 

 

 ฉก.คศ.ระดับเครือข่าย/สหวิทยาเขต 
 

 

 ฉก.คศ.ระดับสถานศึกษา 
 

 

 

อ านาจหน้าที่ 
ตาม ข้อที่ 1 – 9 

ตามประกาศ สพฐ.ท่ี๑๘๖๑/๒๕๖๐              
เรื่อง ตั้งศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการ 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.) 

 
 

 

 

คณะกรรมการ 

 ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบรหิารและนิติการ ประธานกรรมการ 
 ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ
นักเรียน กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มวจิัยและพัฒนากฎหมาย กรรมการ 
 ผู้อ านวยการกลุ่มวจิัยเสริมสร้างพัฒนาวินัย อุทธรณ์  กรรมการร้องทุกข์ ร้องเรียน  
ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ สพร. 

คณะกรรมการ 

ประธาน Cluster  
 ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาในกลุ่ม
จังหวัดผู้แทนนิติกร            
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาที่
รับผิดชอบงานด้านกลุ่มบริหารบุคคล 
ผู้อ านวยการกลุ่มบุคคลของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา           
ที่ตั้งกลุ่มจังหวัด    
 
 

คณะกรรมการ 

ผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา  ประธานกรรมการ 
รองผู้อ านวยการส านกังานเขตพื้นที่การศึกษา   
หัวหน้างานประชาสัมพันธ ์                
ประธานเครือข่ายหรือประธานสหวิทยาเขต        
ผู้แทนครู    
ผู้แทนบุคลากรทางการศึกษา  
ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล   
นติิกรส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา   
   
 

คณะกรรมการ 

ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ก าหนดรูปแบบ แนวทาง ในการบริหารจัดการให้มี
ประสิทธิภาพ 

แก้ไขปัญหา บรรเทาเหตุ ลดความขัดแย้ง 



องค์ประกอบคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.) 
๑.  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีป่รึกษา
๒.  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทีป่รึกษา
๓.  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีรับผดิชอบงานบริหารงานบุคคล ทีป่รึกษา
๔.  ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบบริหารและนิติการ ประธานกรรมการ
๕.  ผู้อ านวยการศูนย์ เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน กรรมการ
๖.  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนากฎหมาย กรรมการ
๗.  ผู้อ านวยการกลุ่มวิจัยเสริมสร้างพัฒนาวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ร้องเรียน กรรมการ
๘.  ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการส านักพัฒนาระบบบรหิารและนติิการ กรรมการและเลขานุการ

องค์ประกอบคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.) 
ระดับคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประจ าเขตตรวจราชการ (CLUSTER)
๑.  ประธานกลุ่ม Cluster ประธานกรรมการ
๒.  ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาใน Cluster กรรมการ
3.  ผู้แทนนิติกร จ านวน ๑ คน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาของ Cluster กรรมการ
๔.  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบเลขานุการงานดา้นกลุม่บริหารบุคคล 

ในเขตพื้นท่ีการศึกษาของ Cluster กรรมการและเลขานุการ
๕.  ผู้อ านวยการกลุ่มบุคคลของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาที่ตั้ง Cluster กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ

องค์ประกอบคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.)  
ระดับเขตพืน้ที่การศึกษา

๑.  ผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ ประธำนกรรมกำร
๒.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำที่ได้รับมอบหมำย รองประธำนกรรมกำร
๓.  รองผู้อ ำนวยกำรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ กรรมกำร
๔.  หวัหน้ำงำนประชำสมัพนัธ์ กรรมกำร
๓.  ประธำนเครือขำ่ยหรือประธำนสหวิทยำเขต กรรมกำร
๔.  ผู้แทนครู   จ ำนวน  ๑  คน กรรมกำร
๕.  ผู้แทนบคุลำกรทำงกำรศกึษำ จ ำนวน  ๑  คน กรรมกำร
๖.  ผู้อ ำนวยกำรกลุม่บริหำรงำนบคุคล กรรมกำรและเลขำนกุำร
๗.  นิติกรส ำนกังำนเขตพืน้ท่ีกำรศกึษำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนกุำร 

หมายเหตุ : การบริหารจัดการในระดับเครือขา่ยหรอืสหวิทยาเขตให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา  ก าหนดรูปแบบ แนวทาง ในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
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2 เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีผลกระทบร่วมกัน โดยการ
วิเคราะห์กลั่นกรอง ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการ

1 ประสานงานเคลื่อนท่ีเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นท่ีท่ีประสบเหตุ/หน่วยงานทางการศึกษา
ประเมินสถานการณ์และรายงานผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งการเพื่อหยุดยั้งหรือบรรเทา
สถานการณ์เสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวม   
หรือการเยียวยา

3 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ การร้องทุกข์ร้องเรียน การให้       
ความช่วยเหลือ/การเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร       
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยงานทางการศึกษา และรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือท่ีได้รับมอบหมาย

4 ชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือสาธารณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทา
สถานการณ์ไม่ให้ทวีความรุนแรง
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6 ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
รวมท้ังวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือ
หน่วยงานภายนอก

5 ด าเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีปัญหา การร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

7 จัดท าสารสนเทศ/คู่มือการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและบุคลากรของ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความชัดเจนและถูกต้อง

จัดท าสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียนและรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

8

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย9
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2 เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีผลกระทบร่วมกัน โดยการ
วิเคราะห์กลั่นกรอง ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการ

1 ประสานงานเคลื่อนท่ีเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นท่ีท่ีประสบเหตุ/หน่วยงานทางการศึกษา
ประเมินสถานการณ์และรายงานผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งการเพื่อหยุดยั้งหรือบรรเทา
สถานการณ์เสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวม   
หรือการเยียวยา

3 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ การร้องทุกข์ร้องเรียน การให้       
ความช่วยเหลือ/การเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร       
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยงานทางการศึกษา และรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือท่ีได้รับมอบหมาย

4 ชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือสาธารณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทา
สถานการณ์ไม่ให้ทวีความรุนแรง
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6 ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
รวมท้ังวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือ
หน่วยงานภายนอก

5 ด าเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีปัญหา การร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับเขต
พื้นท่ีการศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

7 จัดท าสารสนเทศ/คู่มือการบริหารงานบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและบุคลากรของ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความชัดเจนและถูกต้อง

จัดท าสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียนและรายงานผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา     
ขั้นพื้นฐาน หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย

8

ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย9
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2 เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีผลกระทบร่วมกัน โดยการ
วิเคราะห์กลั่นกรอง ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการ

1 ประสานงานเคลื่อนท่ีเร็วในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นท่ีท่ีประสบเหตุ/หน่วยงานทางการศึกษา
ประเมินสถานการณ์และรายงานผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งการเพื่อหยุดยั้งหรือบรรเทา
สถานการณ์เสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาและการให้ความช่วยเหลือแบบองค์รวม   
หรือการเยียวยา

3 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ การร้องทุกข์ร้องเรียน การให้       
ความช่วยเหลือ/การเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร       
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยงานทางการศึกษา

4 ชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือสาธารณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทา
สถานการณ์ไม่ให้ทวีความรุนแรง
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6 ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
รวมท้ังวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือ
หน่วยงานภายนอก

5 ด าเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีปัญหา การร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับ
เครือข่าย/สหวิทยาเขต/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

จัดท าสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียนและรายงานผลต่อตามล าดับการบังคับบัญชา7
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2 เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีผลกระทบร่วมกัน โดยการ
วิเคราะห์กลั่นกรอง ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการ

1 ศึกษาคู่มือการส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป้องกัน
ปัญหา ต่าง ๆ ท่ีจะกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร อาทิ พฤติการณ์เป็นความผิดทางวินัย 
การกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตต่อทางราชการ การเข้าไปเกี่ยวข้องหรือการกระท าความผิด
ทางกฎหมาย รวมถึงความขัดแย้งการกระทบกระท่ัง ความคับข้องใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ

3 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ การร้องทุกข์ร้องเรียน การให้       
ความช่วยเหลือ/การเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร       
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยงานทาง

4 ชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือสาธารณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทา
สถานการณ์ไม่ให้ทวีความรุนแรง
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6 ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
รวมท้ังวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือ
หน่วยงานภายนอก

5 ด าเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีปัญหา การร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับ
สถานศึกษา/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

จัดท าสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียนและรายงานผลตามล าดับการบังคับบัญชา7
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2 เป็นศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและ
บุคลากรในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นท่ีมีผลกระทบร่วมกัน โดยการ
วิเคราะห์กลั่นกรอง ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการ

1 ศึกษาคู่มือการส่งเสริม และพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อป้องกัน
ปัญหา ต่าง ๆ ท่ีจะกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร อาทิ พฤติการณ์เป็นความผิดทางวินัย 
การกระท าท่ีส่อไปในทางทุจริตต่อทางราชการ การเข้าไปเกี่ยวข้องหรือการกระท าความผิด
ทางกฎหมาย รวมถึงความขัดแย้งการกระทบกระท่ัง ความคับข้องใจของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ

3 ตรวจสอบ ติดตาม การด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ การร้องทุกข์ร้องเรียน การให้       
ความช่วยเหลือ/การเยียวยา แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร       
ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีหน่วยงานทางการศึกษา

4 ชี้แจงท าความเข้าใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือสาธารณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นการเบื้องต้น เพื่อบรรเทา
สถานการณ์ไม่ให้ทวีความรุนแรง
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6 ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ
รวมท้ังวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด หรือ
หน่วยงานภายนอก

5 ด าเนินการ/สนับสนุนการปฏิบัติงานในเรื่องท่ีมีปัญหา การร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

จัดท าสถิติการร้องทุกข์ร้องเรียนและรายงานผลตามล าดับการบังคับบัญชา7
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ศูนยเ์ฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ฉก.คศ.สพฐ

ก่อน
เผชิญ
เหตุ

ฉก.ชน. ศตข.สพฐ.

Cluster

คณะกรรมการ

สพท.

คณะกรรมการ

เครือข่าย
สหวิทยาเขต

สถานศึกษา
ศูนย์เครือข่าย

เทคโนโลยี
ฉก.คศ.สพฐ.

ระหว่าง
เผชิญ
เหตุ

วางแผนมาตรการ แนวทาง
คู่มือส่งเสริม

และการ
พัฒนา

ศูนย์
ฉก.คศ.
สพฐ.

ศูนย์
ฉก.คศ.
สพท.

ศูนย์
ฉก.คศ.

เครือข่าย

ศูนย์
ฉก.คศ.

สถานศึกษา

รับเรื่องร้องทุกข์ ตรวจสอบ / วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์

หลัง
เผชิญ
เหตุ

ด าเนินการแก้ไขปัญหา
ไม่สามารถ

ยุติได้
ยุติได้

รายงานกลุ่มจังหวัด / หัวหน้าศูนย์ 
ฉก.คศ. เลขาธิการ กพฐ. 

ให้ความช่วยเหลือ

ประสานความร่วมมือ
เครือข่ายภายใน
และภายนอก

สร้างความเข้าใจ
ให้ค าปรึกษา

จัดท าสถิติ

สรุปผลการช่วยเหลือ
และรายงาน เลขาธิการ.กพฐ.
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2 จัดท ำสำรสนเทศ/คู่มือกำรบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวของกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและบุคลำกรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ        
ในสังกัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมชัดเจนและถูกต้อง

1 คณะกรรมกำรศูนย์ เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดนโยบำย วำงแผนมำตรกำร แนวทำงในกำรเฝ้ำระวัง 
ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนข้อมูลข่ำวสำรเหตุกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เพ่ือสำมำรถช่วยเหลือ ดูแล และเยียวยำ         
แก่ผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที

3 ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือป้องกันปัญหำต่ำงๆ 
ทีจ่ะกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กร อำทิเช่น พฤติกำรณ์เป็นควำมผิดทำงวินัย กำรกระท ำที่ส่อไปในทำง
ทุจริตต่อทำงรำชกำร กำรเข้ำไปเก่ียวข้องหรือกำรกระท ำควำมผิดทำงกฎหมำย รวมถึงควำมขัดแย้ง 
กำรกระทบกระทั่ง ควำมคับข้องใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

4 รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ ปฏิบัติงำน       
ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือหน่วยงำนอ่ืนที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยกำรวิเครำะห์ กลั่นกรอง 
ประสำนงำนเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร

5 ตรวจสอบ/ประสำนงำน/เคลื่อนที่เร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลในพ้ืนที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงำนทำง   
กำรศึกษำ ประเมินสถำนกำรณ์และรำยงำนผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งกำรเพ่ือหยุดยั้ง หรือบรรเทำ
สถำนกำรณ์ เสนอควำมเห็นในกำรแก้ไขปัญหำและกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือกำรเยียวยำ 
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7 ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือ
สำธำรณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นกำรเบื้องต้น เพ่ือบรรเทำสถำนกำรณ์ไม่ให้ทวีควำมรุนแรง 
และรำยงำนผลต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน หรือที่ได้รับมอบหมำย

6 ด ำเนินกำรกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ร้องเรียนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเยียวยำ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ 

8 ด ำเนินกำร/สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในเรื่องที่มีปัญหำ กำรร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับหน่วยงำน        
ทำงกำรศึกษำในสังกัด/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

9 ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และให้ควำมรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีกำร รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

10 จัดท ำสถิติกำรร้องทุกข์ร้องเรียนและรำยงำนผลต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย

11 กรณีมีสื่อมวลชนเข้ำติดตำมสถำนกำรณ์ให้รำยงำนต่อเลขำธิกำร กพฐ ./รองเลขำธิกำร กพฐ ./        
ผู้ช่วยเลขำ กพฐ./หัวหน้ำศูนย์ ฉก.คศ.สพฐ. หรือตำมท่ีได้รับมอบหมำย
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2 จัดท ำสำรสนเทศ/คู่มือกำรบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวของกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและบุคลำกรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ        
ในสังกัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมชัดเจนและถูกต้อง

1 คณะกรรมกำรศูนย์ เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดนโยบำย วำงแผนมำตรกำร แนวทำงในกำรเฝ้ำระวัง 
ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนข้อมูลข่ำวสำรเหตุกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เพ่ือสำมำรถช่วยเหลือ ดูแล และเยียวยำ         
แก่ผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที

3 ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือป้องกันปัญหำต่ำงๆ 
ทีจ่ะกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กร อำทิเช่น พฤติกำรณ์เป็นควำมผิดทำงวินัย กำรกระท ำที่ส่อไปในทำง
ทุจริตต่อทำงรำชกำร กำรเข้ำไปเก่ียวข้องหรือกำรกระท ำควำมผิดทำงกฎหมำย รวมถึงควำมขัดแย้ง 
กำรกระทบกระทั่ง ควำมคับข้องใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

4 รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ ปฏิบัติงำน       
ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือหน่วยงำนอ่ืนที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยกำรวิเครำะห์ กลั่นกรอง 
ประสำนงำนเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร หรือหำกเป็นกรณีที่ไม่สำมำรถยุติได้
ในระดับ CLUSTER ให้ด ำเนินกำรส่งต่อระดับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพิจำรณำ

5 ตรวจสอบ/ประสำนงำน/เคลื่อนที่เร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลในพ้ืนที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงำนทำง   
กำรศึกษำ ประเมินสถำนกำรณ์และรำยงำนผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งกำรเพ่ือหยุดยั้ง หรือบรรเทำ
สถำนกำรณ์ เสนอควำมเห็นในกำรแก้ไขปัญหำและกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือกำรเยียวยำ 
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7 ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือ
สำธำรณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นกำรเบื้องต้น เพ่ือบรรเทำสถำนกำรณ์ไม่ให้ทวีควำมรุนแรง 
และรำยงำนผลต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน หรือที่ได้รับมอบหมำย

6 ด ำเนินกำรกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ร้องเรียนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเยียวยำ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ 

8 ด ำเนินกำร/สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในเรื่องที่มีปัญหำ กำรร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับหน่วยงำน        
ทำงกำรศึกษำในสังกัด/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

9 ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และให้ควำมรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีกำร รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

10 จัดท ำสถิติกำรร้องทุกข์ร้องเรียนและรำยงำนผลต่อเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือ
ตำมท่ีได้รับมอบหมำย
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2 ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศและคู่มือกำรบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวของกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและบุคลำกรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ        
ในสังกัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมชัดเจนและถูกต้อง

1 คณะกรรมกำรศูนย์ เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดนโยบำย วำงแผนมำตรกำร แนวทำงในกำรเฝ้ำระวัง 
ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนข้อมูลข่ำวสำรเหตุกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เพ่ือสำมำรถช่วยเหลือ ดูแล และเยียวยำ         
แก่ผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที

3 ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือป้องกันปัญหำต่ำงๆ 
ที่จะกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กร อำทิ พฤติกำรณ์เป็นควำมผิดทำงวินัย กำรกระท ำที่ส่อไปในทำง
ทุจริตต่อทำงรำชกำร กำรเข้ำไปเก่ียวข้องหรือกำรกระท ำควำมผิดทำงกฎหมำย รวมถึงควำมขัดแย้ง 
กำรกระทบกระทั่ง ควำมคับข้องใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำในสังกัด

4 รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ ปฏิบัติงำน       
ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือหน่วยงำนอ่ืนที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยกำรวิเครำะห์ กลั่นกรอง 
ประสำนงำนเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร หรือหำกเป็นกรณีที่ไม่สำมำรถยุติได้
ในระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำให้ด ำเนินกำรส่งต่อระดับ CLUSTER  

5 ตรวจสอบ/ประสำนงำน/เคลื่อนที่เร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลในพ้ืนที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงำนทำง   
กำรศึกษำ ประเมินสถำนกำรณ์และรำยงำนผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งกำรเพ่ือหยุดยั้ง หรือบรรเทำ
สถำนกำรณ์ เสนอควำมเห็นในกำรแก้ไขปัญหำและกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือกำรเยียวยำ 
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7 ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือ
สำธำรณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นกำรเบื้องต้น เพ่ือบรรเทำสถำนกำรณ์ไม่ให้ทวีควำมรุนแรง 
และรำยงำนผลตำมล ำดับกำรบังคับบัญชำ

6 ด ำเนินกำรกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ร้องเรียนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเยียวยำ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ 

8 ด ำเนินกำร/สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในเรื่องที่มีปัญหำ กำรร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับหน่วยงำน        
ทำงกำรศึกษำในสังกัด/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

9 ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และให้ควำมรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีกำร รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

10 จัดท ำสถิติกำรร้องทุกข์ร้องเรียนและรำยงำนผลตำมล ำดับกำรบังคับบัญชำ
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2 ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศและคู่มือกำรบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวของกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและบุคลำกรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ        
ในสังกัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมชัดเจนและถูกต้อง

1 คณะกรรมกำรศูนย์ เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดนโยบำย วำงแผนมำตรกำร แนวทำงในกำรเฝ้ำระวัง 
ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนข้อมูลข่ำวสำรเหตุกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เพ่ือสำมำรถช่วยเหลือ ดูแล และเยียวยำ         
แก่ผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที

3 ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือป้องกันปัญหำต่ำงๆ 
ที่จะกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กร อำทิ พฤติกำรณ์เป็นควำมผิดทำงวินัย กำรกระท ำที่ส่อไปในทำง
ทุจริตต่อทำงรำชกำร กำรเข้ำไปเก่ียวข้องหรือกำรกระท ำควำมผิดทำงกฎหมำย รวมถึงควำมขัดแย้ง 
กำรกระทบกระทั่ง ควำมคับข้องใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำในสังกัด

4 รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ ปฏิบัติงำน       
ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือหน่วยงำนอ่ืนที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยกำรวิเครำะห์ กลั่นกรอง 
ประสำนงำนเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร หรือหำกเป็นกรณีที่ไม่สำมำรถยุติได้
ในระดับเครือข่ำย/สหวิทยำเขตให้ด ำเนินกำรส่งต่อระดับเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ

5 ตรวจสอบ/ประสำนงำน/เคลื่อนที่เร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลในพ้ืนที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงำนทำง   
กำรศึกษำ ประเมินสถำนกำรณ์และรำยงำนผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งกำรเพ่ือหยุดยั้ง หรือบรรเทำ
สถำนกำรณ์ เสนอควำมเห็นในกำรแก้ไขปัญหำและกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือกำรเยียวยำ 
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7 ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือ
สำธำรณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นกำรเบื้องต้น เพ่ือบรรเทำสถำนกำรณ์ไม่ให้ทวีควำมรุนแรง 
และรำยงำนผลตำมล ำดับกำรบังคับบัญชำ

6 ด ำเนินกำรกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ร้องเรียนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเยียวยำ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ 

8 ด ำเนินกำร/สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในเรื่องที่มีปัญหำ กำรร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับหน่วยงำน        
ทำงกำรศึกษำในสังกัด/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

9 ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และให้ควำมรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีกำร รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

10 จัดท ำสถิติกำรร้องทุกข์ร้องเรียนและรำยงำนผลตำมล ำดับกำรบังคับบัญชำ
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2 ศึกษำข้อมูลสำรสนเทศและคู่มือกำรบริหำรงำนบุคคลที่เกี่ยวของกับส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ           
ขั้นพ้ืนฐำน เพ่ือประชำสัมพันธ์ให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติและบุคลำกรของหน่วยงำนทำงกำรศึกษำ        
ในสังกัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมชัดเจนและถูกต้อง

1 คณะกรรมกำรศูนย์ เฉพำะกิจช่วยเหลือข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ก ำหนดนโยบำย วำงแผนมำตรกำร แนวทำงในกำรเฝ้ำระวัง 
ติดตำม ตรวจสอบ รำยงำนข้อมูลข่ำวสำรเหตุกำรณ์ ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำ และหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เพ่ือสำมำรถช่วยเหลือ ดูแล และเยียวยำ         
แก่ผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที

3 ด ำเนินกำรส่งเสริมและพัฒนำข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ เพ่ือป้องกันปัญหำต่ำงๆ 
ที่จะกระทบต่อภำพลักษณ์องค์กร อำทิ พฤติกำรณ์เป็นควำมผิดทำงวินัย กำรกระท ำที่ส่อไปในทำง
ทุจริตต่อทำงรำชกำร กำรเข้ำไปเก่ียวข้องหรือกำรกระท ำควำมผิดทำงกฎหมำย รวมถึงควำมขัดแย้ง 
กำรกระทบกระทั่ง ควำมคับข้องใจของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ

4 รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ ปฏิบัติงำน       
ในหน่วยงำนทำงกำรศึกษำในสังกัด เก่ียวกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน หรือหน่วยงำนอ่ืนที่มีผลกระทบร่วมกัน โดยกำรวิเครำะห์ กลั่นกรอง 
ประสำนงำนเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำร หรือหำกเป็นกรณีที่ไม่สำมำรถยุติได้
ในระดับสถำนศึกษำให้ด ำเนินกำรส่งต่อระดับเครือข่ำย/สหวิทยำเขต 

5 ตรวจสอบ/ประสำนงำน/เคลื่อนที่เร็วในกำรเข้ำถึงข้อมูลในพ้ืนที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงำนทำง   
กำรศึกษำ ประเมินสถำนกำรณ์และรำยงำนผู้ก ำกับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งกำรเพ่ือหยุดยั้ง หรือบรรเทำ
สถำนกำรณ์ เสนอควำมเห็นในกำรแก้ไขปัญหำและกำรให้ควำมช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือกำรเยียวยำ 
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7 ชี้แจงท ำควำมเข้ำใจในเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ หรือ
สำธำรณชนในกรณีท่ีกระทบกับส่วนรวมเป็นกำรเบื้องต้น เพ่ือบรรเทำสถำนกำรณ์ไม่ให้ทวีควำมรุนแรง 
และรำยงำนผลตำมล ำดับกำรบังคับบัญชำ

6 ด ำเนินกำรกำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนแก้ไขปัญหำต่ำงๆ เกี่ยวกับกำรร้องทุกข์ร้องเรียนกำรให้ควำม
ช่วยเหลือเยียวยำ แก่ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำและบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน
ทำงกำรศึกษำ 

8 ด ำเนินกำร/สนับสนุนกำรปฏิบัติงำนในเรื่องที่มีปัญหำ กำรร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับหน่วยงำน        
ทำงกำรศึกษำในสังกัด/หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

9 ให้ค ำปรึกษำ ค ำแนะน ำ และให้ควำมรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีกำร รวมทั้งวิธี
ปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกำรบริหำรงำนบุคคลของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

10 จัดท ำสถิติกำรร้องทุกข์ร้องเรียนและรำยงำนผลตำมล ำดับกำรบังคับบัญชำ
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         ภารกิจและข้ันตอนการปฏิบัตงานของศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ.) 
ระยะการ
ด าเนินงาน 

ภารกิจ 

ระดับ สพฐ. ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย/สหเขตวิทยา ระดับสถานศึกษา 

ร ะ ย ะ ก่ อ น
เผชิญเหตุ 

1. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ศู น ย์
เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครู
แ ล ะ บุ ค ล า ก รท า ง ก า รศึ กษา
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้ นพื้ น ฐ าน  ก า หนดน โยบาย 
วางแผนมาตรการ แนวทางในการ
เฝ้ า ระวั ง  ติ ดตาม ตรวจสอบ 
รายงานข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา และ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด 
เพื่อสามารถช่วยเหลือ ดูแล และ
เ ยี ย ว ย า แ ก่ ผู้ ป ร ะ ส บ เ ห ตุ ไ ด้
ทันท่วงท ี 
      2. จัดท าสารสนเทศ/คู่มือ
การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวของ
กั บส า นั ก ง านคณะกรรมการ
การศึกษา           ขั้นพื้นฐาน เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติและบุคลากรของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความชัดเจน
และถูกต้อง 
 

1. คณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจ
ช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ก าหนดนโยบาย 
วางแผนมาตรการ แนวทางในการเฝ้า
ระวัง ติดตาม ตรวจสอบ รายงานข้อมูล
ข่าวสารเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาใน
สังกัด เพื่อสามารถช่วยเหลือ ดูแล และ
เยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุได้ทันท่วงที  

      2. จัดท าสารสนเทศ/คู่มือการ
บริ ห า ร ง านบุ คคลที่ เ กี่ ย ว ขอ งกั บ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพื้นฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและบุคลากรของ
หน่ วยงานทางการศึ กษาในสั งกั ด 
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความ
ชัดเจนและถูกต้อง 

1. คณะกรรมการศูนย์เฉพาะ
กิจช่วยเหลือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าหนดนโยบาย วางแผนมาตรการ 
แนวทางในการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบ รายงานข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์  ต่ าง  ๆ ที่ เกิดขึ้นกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
ในสังกัด เพื่อสามารถช่วยเหลือ ดูแล 
และเยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุ ได้
ทันท่วงที  
      2. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศและ
คู่มือการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยว
ของกับส านักงานคณะกรรมการ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติและบุคลากรของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความชัดเจน
และถูกต้อง 

1. คณะกรรมการศูนย์เฉพาะ
กิจช่วยเหลือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ก าหนดนโยบาย วางแผนมาตรการ 
แนวทางในการเฝ้าระวัง ติดตาม 
ตรวจสอบ รายงานข้อมูลข่าวสาร
เหตุการณ์  ต่ าง  ๆ ที่ เกิดขึ้นกับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษา
ในสังกัด เพื่อสามารถช่วยเหลือ ดูแล 
และเยียวยาแก่ผู้ประสบเหตุ ได้
ทันท่วงที  
      2. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศและ
คู่มือการบริหารงานบุคคลที่เกี่ยว
ของกับส านักงานคณะกรรมการ
ก า ร ศึ ก ษ า ขั้ น พื้ น ฐ า น  เ พื่ อ
ประชาสัมพันธ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้
ปฏิบัติและบุคลากรของหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัด เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความชัดเจน
และถูกต้อง 

1. คณะกรรมการศูนย์เฉพาะ
กิจช่วยเหลือข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส านักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน ก าหนดนโยบาย วางแผน
มาตรการ แนวทางในการเฝ้าระวัง 
ติดตาม ตรวจสอบ รายงานข้อมูล
ข่าวสารเหตุการณ์ ต่าง ๆ ที่เกิด
ขึ้นกับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และหน่วยงาน
ทางการศึ กษา ในสั งกั ด  เพื่ อ
สามารถช่วยเหลือ ดูแล และ
เ ยี ย ว ย า แ ก่ ผู้ ป ร ะ ส บ เ ห ตุ ไ ด้
ทันท่วงที  
      2. ศึกษาข้อมูลสารสนเทศ
และคู่มือการบริหารงานบุคคลที่
เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและบุคลากร
ของหน่วยงานทางการศึกษาใน
สั งกั ด  เพื่ อ ให้ การด า เนินงาน
เป็น ไปด้ วยความ ชัด เจนและ
ถูกต้อง 
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ระยะการ
ด าเนินงาน 

ภารกิจ 

ระดับ สพฐ. ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย/สหเขตวิทยา ระดับสถานศึกษา 

ร ะ ย ะ ก่ อ น
เผชิญเหตุ 

     3. ด าเนินการส่งเสริมและ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อป้องกันปัญหา
ต่างๆ  ที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์
องค์กร อาทิเช่น พฤติการณ์เป็น
ความผิดทางวินัย การกระท าที่ส่อ
ไปในทางทุจริตต่อทางราชการ 
การ เข้ า ไป เกี่ ย วข้ อ งหรื อการ
กระท าความผิดทางกฎหมาย 
ร ว ม ถึ ง ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง  ก า ร
กระทบกระทั่ง ความคับข้องใจ
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษา 

     3 .  ด า เนินการส่ง เสริมและ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ  
ที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร อาทิ
เช่น พฤติการณ์เป็นความผิดทางวินัย 
การกระท าที่ส่อไปในทางทุจริตต่อทาง
ราชการ การเข้าไปเกี่ยวข้องหรือการ
กระท าความผิดทางกฎหมาย รวมถึง
ความขัดแย้ง การกระทบกระทั่ง ความ
คั บข้ อ ง ใจของข้ า ร าชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

     3 .  ด า เนินการส่ ง เสริมและ
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพื่อป้องกันปัญหา
ต่างๆ  ที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์
องค์กร อาทิเช่น พฤติการณ์เป็น
ความผิดทางวินัย การกระท าท่ีส่อไป
ในทางทุจริตต่อทางราชการ การเข้า
ไปเกี่ยวข้องหรือการกระท าความผิด
ทางกฎหมาย รวมถึงความขัดแย้ง 
การกระทบกระทั่ง ความคับข้องใจ
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา เพื่อป้องกันปัญหาต่างๆ  ที่
จะกระทบต่อภาพลักษณ์องค์กร 
อาทิเช่น พฤติการณ์เป็นความผิด
ทางวินัย การกระท าที่ส่อไปในทาง
ทุจริตต่อทางราชการ การเข้าไป
เกี่ยวข้องหรือการกระท าความผิด
ทางกฎหมาย รวมถึงความขัดแย้ง 
การกระทบกระทั่ง ความคับข้องใจ
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3. ด าเนินการส่งเสริมและพัฒนา
ข้ า ร า ชก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา เพื่อป้องกันปัญหา
ต่างๆ  ที่จะกระทบต่อภาพลักษณ์
องค์กร อาทิเช่น พฤติการณ์เป็น
ความผิดทางวินัย การกระท าที่ส่อ
ไปในทางทุจริตต่อทางราชการ 
การ เข้ า ไป เกี่ ย วข้ องหรื อการ
กระท าความผิดทางกฎหมาย 
ร ว ม ถึ ง ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง  ก า ร
กระทบกระทั่ง ความคับข้องใจ
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ท า ง ก า ร ศึ ก ษ า ใ น เ ข ต พื้ น ที่
การศึกษา 
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ระยะการ
ด าเนินงาน 

ภารกิจ 

ระดับ สพฐ. ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย/สหเขตวิทยา ระดับสถานศึกษา 

ระยะ
เผชิญเหตุ 

4. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและบุคลากรที่
ปฏิบั ติ ง าน ในหน่ วยงานทาง
การศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกร รมกา รการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่มี
ผ ล ก ร ะ ท บ ร่ ว ม กั น  โ ด ย ก า ร
วิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานงาน
เพื่ อส่ ง เรื่ องให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการ 

5. ตรวจสอบ/ประสานงาน/
เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลใน
พื้นที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงานทาง   
การศึกษา ประเมินสถานการณ์
แ ล ะ ร า ย ง า น ผู้ ก า กั บ ดู แ ล /
ผู้รับผิดชอบสั่ งการเพื่อหยุดยั้ง 
หรือบรรเทาสถานการณ์ เสนอ
ความเห็นในการแก้ไขปัญหาและ
การให้ความช่วยเหลือแบบองค์
รวมหรือการเยียวยา 

 
 
 
 

     4. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ ก ษ า แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ที่ ป ฏิ บั ติ ง า น           
ในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด 
เกี่ ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่มีผลกระทบ
ร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ประสานงานเพื่อส่งเรื่องให้กับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบด าเนินการ หรือหากเป็น
ก ร ณี ที่ ไ ม่ ส า ม า รถยุ ติ ไ ด้ ใ น ร ะดั บ 
CLUSTER  ให้ด าเนินการส่งต่อระดับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานพิจารณา 

5. ตร วจสอบ /ประส านง า น /
เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลในพื้นที่ที่
ประสบเหตุ/หน่วยงานทางการศึกษา 
ประเมินสถานการณ์และรายงานผู้ก ากับ
ดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่งการเพื่อหยุดยั้ง 
หรือบรรเทาสถานการณ์ เสนอความเหน็
ในการแก้ไขปัญหาและการให้ความ
ช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือการเยียวยา 
 

    4. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติ งาน       
ในหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด 
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่มี
ผลกระทบร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ 
กลั่นกรอง ประสานงานเพื่อส่งเรื่อง
ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ง า น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ด าเนินการ หรือหากเป็นกรณีที่ไม่
สามารถยุติ ได้ ในระดับเขตพื้นที่
การศึกษาให้ด าเนินการส่งต่อระดับ 
CLUSTER 

5. ตรวจสอบ/ประสานงาน/
เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลใน
พื้นที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงานทาง   
การศึกษา ประเมินสถานการณ์และ
รายงานผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่ง
ก า ร เพื่ อหยุ ด ยั้ ง  ห รื อบ ร ร เทา
สถานการณ์ เสนอความเห็นในการ
แก้ ไ ขปัญหาและกา ร ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือการ
เยียวยา 
 

     4. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ของข้าราชการครูและบุคลากร
ทา งกา รศึ กษาและบุ ค ล ากรที่
ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น ห น่ ว ย ง า น ท า ง
การศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือหน่วยงานอื่นที่มีผลกระทบ
ร่วมกัน โดยการวิเคราะห์ กลั่นกรอง 
ประสานงานเพื่ อส่ ง เรื่ องให้ กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบด าเนินการ 
หรือหากเป็นกรณีที่ไม่สามารถยุติได้ 
ในระดับเครือข่าย/สหวิทยาเขตให้
ด าเนินการส่งต่อระดับเขตพื้นที่
การศึกษา  

5. ตรวจสอบ/ประสานงาน/
เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลใน
พื้นที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงานทาง   
การศึกษา ประเมินสถานการณ์และ
รายงานผู้ก ากับดูแล/ผู้รับผิดชอบสั่ง
ก า ร เพื่ อหยุ ด ยั้ ง  ห รื อบ ร ร เทา
สถานการณ์ เสนอความเห็นในการ
แก้ ไ ขปัญหาและกา ร ให้ ค ว า ม
ช่วยเหลือแบบองค์รวมหรือการ
เยียวยา 
 

4. รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนของ
ข้ า ร า ชก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษาและบุคลากรที่
ปฏิ บั ติ ง าน ในหน่ ว ย ง านทาง
การศึกษาในสังกัด เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่มี
ผ ล ก ร ะ ทบ ร่ ว ม กั น  โ ด ย ก า ร
วิเคราะห์ กลั่นกรอง ประสานงาน
เพื่อส่งเรื่ องให้กับหน่วยงานที่
รับผิดชอบด าเนินการ หรือหาก
เป็นกรณีที่ ไม่สามารถยุติ ได้ ใน
ระดับสถานศึกษาให้ด าเนินการส่ง
ต่อระดับเครือข่าย/สหวิทยาเขต 

5. ตรวจสอบ/ประสานงาน/
เคลื่อนที่เร็วในการเข้าถึงข้อมูลใน
พื้นที่ที่ประสบเหตุ/หน่วยงานทาง   
การศึกษา ประเมินสถานการณ์
แ ล ะ ร า ย ง า น ผู้ ก า กั บ ดู แ ล /
ผู้รับผิดชอบสั่งการเพื่อหยุดยั้ง 
หรือบรรเทาสถานการณ์ เสนอ
ความเห็นในการแก้ไขปัญหาและ
การให้ความช่วยเหลือแบบองค์
รวมหรือการเยียวยา   
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ระยะการ
ด าเนินงาน 

ภารกิจ 

ระดับ สพฐ. ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย/สหเขตวิทยา ระดับสถานศึกษา 

ระยะหลัง
เผชิญเหตุ 

6. ด าเนินการการติดตามผล
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรยีนการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทางการศึกษา  

7. ช้ีแจงท าความเข้าใจใน
เรื่ อ งร้ องทุกข์ ร้ อง เ รี ยนให้กับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา หรือสาธารณชนในกรณีที่
ก ร ะทบกั บส่ วน ร วม เป็ นก า ร
เบื้องต้น เพื่อบรรเทาสถานการณ์
ไม่ให้ทวีความรุนแรง และรายงาน
ผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

8. ด าเนินการ/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีปัญหา การ
ร้ อ ง ทุ ก ข์ ร้ อ ง เ รี ย น  ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

6. ด าเนินการการติดตามผลการ
ด าเนินงานแก้ไขปญัหาต่างๆ เกี่ยวกับ
การร้องทุกข์ร้องเรียนการให้ความ
ช่วยเหลือเยยีวยา แก่ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานทางการศกึษา  

7. ช้ีแจงท าความเข้าใจในเรื่องร้อง
ทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา หรือสาธารณชน
ในกรณีที่กระทบกับส่วนรวมเป็นการ
เบื้องต้น เพื่อบรรเทาสถานการณ์ไม่ให้
ทวีความรุนแรง และรายงานผลต่อ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

8.  ด า เนินการ/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีปัญหา การร้อง
ทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับหน่วยงานทางการ
ศึกษาในสังกัด/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

6. ด าเนินการการติดตามผล
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรยีนการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทางการศึกษา  

7. ช้ีแจงท าความเข้าใจในเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
สาธารณชนในกรณีที่กระทบกับ
ส่วนรวมเป็นการเบื้ องต้น เพื่ อ
บรรเทาสถานการณ์ไม่ให้ทวีความ
รุนแรง และรายงานผลต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

8. ด าเนินการ/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีปัญหา การ
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัด/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

6. ด าเนินการการติดตามผล
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรยีนการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน
หน่วยงานทางการศึกษา  

7. ช้ีแจงท าความเข้าใจในเรื่อง
ร้องทุกข์ร้องเรียนให้กับข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ
สาธารณชนในกรณีที่กระทบกับ
ส่วนรวมเป็นการเบื้ องต้น เพื่ อ
บรรเทาสถานการณ์ไม่ให้ทวีความ
รุนแรง และรายงานผลต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือท่ีได้รับมอบหมาย 

8. ด าเนินการ/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีปัญหา การ
ร้องทุกข์ร้องเรียน ร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาในสังกัด/หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 

6. ด าเนินการการติดตามผล
การด าเนินงานแก้ไขปัญหาต่างๆ 
เกี่ยวกับการร้องทุกข์ร้องเรยีนการ
ให้ความช่วยเหลือเยียวยา แก่
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาและบุคลากรที่
ปฏิบัติงานในหน่วยงานทาง
การศึกษา  

7. ช้ีแจงท าความเข้าใจใน
เรื่ องร้องทุกข์ ร้ อง เรี ยน ให้ กับ
ข้ า ร า ชก า ร ค รู แ ล ะ บุ ค ล า ก ร
ทางการศึกษา หรือสาธารณชนใน
กรณีที่กระทบกับส่วนรวมเป็นการ
เบื้องต้น เพื่อบรรเทาสถานการณ์
ไม่ให้ทวีความรุนแรง และรายงาน
ผลต่อเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือที่ได้รับ
มอบหมาย 

8. ด าเนินการ/สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานในเรื่องที่มีปัญหา การ
ร้ อ ง ทุ ก ข์ ร้ อ ง เ รี ย น  ร่ ว ม กั บ
หน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด/
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ระยะการ
ด าเนินงาน 

ภารกิจ 

ระดับ สพฐ. ระดับกลุ่มจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย/สหเขตวิทยา ระดับสถานศึกษา 

ระยะหลัง
เผชิญเหตุ 

9. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกร รมกา รการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน 

10. จัดท าสถิติการร้องทุกข์
ร้ อ ง เ รี ย นและรายงานผลต่ อ
เ ล ข า ธิ ก า ร ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตามที่
ได้รับมอบหมาย 

11. กรณีมี สื่ อมวลชนเข้ า
ติดตามสถานการณ์ให้รายงานต่อ
เลขาธิการ กพฐ./รองเลขาธิการ 
กพฐ./ผู้ช่วยเลขา กพฐ./หัวหน้า
ศูนย์ ฉก.คศ.สพฐ. หรือตามที่ได้รบั
มอบหมาย 
 

9. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และให้
ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการ รวมทั้งวิธีปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

10. จั ด ท า ส ถิ ติ ก า ร ร้ อ ง ทุ ก ข์
ร้องเรียนและรายงานผลต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 

9. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10. จัดท าสถิติการร้องทุกข์
ร้องเรียนและรายงานผลตามล าดับ
การบังคับบัญชา 
 

9. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

10. จัดท าสถิติการร้องทุกข์
ร้องเรียนและรายงานผลตามล าดับ
การบังคับบัญชา 
 

9. ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
และให้ความรู้ในเรื่องกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการ 
รวมทั้งวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานบุคคลของส านักงาน
คณะกรรมการการศึ กษาขั้ น
พื้นฐาน 

10. จัดท าสถิติการร้องทุกข์
ร้ อ ง เ รี ย น แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล
ตามล าดับการบังคับบัญชา 
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แผนงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ. สพฐ. 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 
 
 

ปีงบประมาณ 2561 ปี 2562 
กิจกรรม ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

จัดท าร่างแผนงาน/คณะท างาน 
 

               

ประชุมปรับปรุงแผนงาน/โครงการ/
เตรียมการ/แต่งตั้งคณะกรรมการ
ส่วนกลาง/ภูมิภาค 
 

               

จัดท าสื่อออนไลน์ /ทดลองใช้/ประเมินผล                
แจ้งข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์/สื่อสาร/
โต้ตอบไปยังทุกส่วนงาน 

               

ประเมินผลการด าเนินงาน                
สรุปผลการด าเนินงาน/ปรับปรุงแผนงาน                
จัดท าแผนงานปีงบประมาณ 2562                
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โครงสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ.สพฐ. ปี 2561 

 

             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
              

 

 

 

 

             
   

 

“  สือ่สาร ฉบัไว  ชดัเจน  เชงิบวก “ 
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โครงสร้างเครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ.สพฐ. ปี 2561 

1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster ส่วนกลาง กทม.  
2. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 1  จ.นนทบุรี  
3. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 2  จ.ลพบุรี 
4. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 3  จ.ฉะเชิงเทรา  
5. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 4  จ.นครปฐม 
6. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 5  จ. เพชรบุรี 
7. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 6  จ.สุราษฎร์ธาน ี
8. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 7  จ.กระบี่ 
9. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 8  จ.ยะลา 
10. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 9 จ.ชลบุรี  
11. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 10 จ.อุดรธานี 
12. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster  11 จ.สกลนคร  
13. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster  12  จ.ขอนแก่น  
14. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 13 จ.อุบลราชธานี  
15. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 14 จ.นครราชสีมา 
16. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 15 จ. เชียงใหม่ 
17. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 16 จ.เชียงราย  
18. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster 17 จ.พิษณุโลก 
19. เครือข่ายงานประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ. Cluster  18 จ.นครสวรรค์  
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สื่อประชาสมัพันธ์ ศูนย์ ฉก.คศ.สพฐ. 
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เว็บไซต์ ฉก.คศ.  
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Facebook :  ประชาสัมพันธ์ ฉก.คศ.สพฐ. 



ชองทางการติดตอสื่อสาร 
ศูนยชวยเหลือขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.)

      

 FACEBOOK : ประชาสัมพนธ ฉก.คศ.

 ID LINE : @irv8786a

 TEl : 02-288-5650

 http://personnel.obec.go.th



ภาคผนวก

คู่มือศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ฉก.คศ.สพฐ)



แบบรายงานข้อมูลเบ้ืองต้น 
ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉก.คศ.สพฐ.) 

ในช่องทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ (LINE,FACEBOOK) 
 

 
       ขอรายงานเหตุที่เกดิขึ้นและสร้างผลกระทบต่อข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ในพื้นที่  
(สพป./สพม./จังหวัด)  ดังนี้ 
   

วันท่ีเกิดเหตุ ...................................................  เวลา....................... น. 
เกิดเหตุการณ์อะไร .....................................................................................ที่ไหน ....................................................... 
รายละเอียดเกี่ยวกับข้าราชการครแูละบุคลากรทางการศึกษาที่ไดร้ับผลกระทบ ……………………………..….................. 
ความสญูเสยี/เสียหาย/ผลกระทบ ท่ีเกิดจากเหตุการณ์............................................................................................... 
ได้รับการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้นอย่างไร...............................................จากหน่วยงาน................................................. 
หน่วยงานต้นสังกัดได้ให้ความช่วยเหลืออย่างไร.......................................................................................................... 
มีหน่วยงานใดเข้าไปช่วยเหลือ เพิม่เติม ...................................................................................................................... 
และช่วยเหลือในรูปแบบใด ............................................................................................. .......................................... 
สถานการณ์ขณะที่รายงานเป็นอยา่งไร........................................................................................................................ 
ความต้องการได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม จาก ฉก.คศ. อย่างไร  ............................................................................... 

 
 

ข้าพเจ้าช่ือ ( นาย/นาง/นางสาว).................................... 
ต าแหน่ง ........................ 

 

*ภาพถ่ายทุกมิติประกอบรายงานเหตุการณ์  (ถ้ามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงาน ฉก.คศ.สพฐ. 

วันท่ี .......... เดือน ................. พ.ศ. ................ 

เรื่อง  รายงานข้อมูลเหตุการณ์ทีส่่งผลกระทบต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

เรียน .................................................................................. 

 

  ตามที่ (ข่าวหตุการณ์ข้อเท็จจริง)..........................................................จากกรณีข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไดร้ับผลกระทบคือ..........................................................เมื่อ (ว/ด/ป) ........................................... ..ไดม้ี
ผู้เกี่ยวข้อง ……………………………………… (ชื่อ – สกุล / ต าแหน่ง – ชั้น – ระดับ / สถานที่ท างาน – โรงเรียน)  ซึ่งมีรายละเอียด 
(ประเด็น / ข้อมูล / เหตุการณ์) .............................................................................โดยมีแหล่งการรับทราบข้อมูลจาก (หนังสือ
ร้อเรียน,สื่อ,สื่อออนไลน์และอื่นๆ 

 
ทาง (คณะกรรมการ ฉก.คศ.. กลุม่จังหวัด/เครือข่าย/สหวิทยาเขต /สถานศึกษา)  

ได้ด าเนินการตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริง โดย (ลงพื้นที่ / สืบคน้ / สัมภาษณ์ และวิเคราะห์ประมวลผลได้ข้อเท็จจริง 
ดังนี้  
            ข้อเท็จจริง คือ............................................................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................................................... 

           ในเบื้องต้นได้ด าเนินการ (ให้ความช่วยเหลือ/บรรเทาเหตุ)……………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ในการนี้ ประสงค์ขอรบัความช่วยเหลือจาก ฉก.คศ.สพฐ.ดังนี้...................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................................... 

 
   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 
 
 
 
 

 

       ลงช่ือ..........................................  ผู้รายงาน 
            (.........................................) 
ต าแหน่ง ...................................................................... 
เบอร์ติดต่อประสาน .................................................... 



คณะบรรณาธิการกิจ

ที่ปรึกษา
1. นายบุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. นางสาวอุษณีย์   ธโนศวรรย์             รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                               
3. นายณรงค์     แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. นางสุกัญญา   งามบรรจง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
5. นายอัมพร    พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. นายสนิท   แย้มเกสร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คณะท ำงำน
1. นายวัลลพ สงวนนาม                    ประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการส านักพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคคลและนิติการ
2. นายวรพงษ์ สันติวงศ์ รองประธานคณะท างาน รองผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
3. นายนิพนธ์      ก้องเวหา  รองประธานคณะท างาน ผู้อ านวยการส านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
4. นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อ านวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือ

เด็กนักเรียน
5. นายมนต์ชัย   ปาณธูป ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต 36
6. นายสุชาติ กลัดสุข ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุทัยธานี เขต 1
7. นายทวี   ทะนอก ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สมุทรสาคร
8. นายอ านวย อภิชาตตรากูล ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต 38
9.นายสุชาติ มานิตย์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต 17
10. นายสมใจ   วิเศษทักษิณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยม เขต 21
11.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

กาฬสินธุ์ เขต 1
12. นายนิรัตน์   ทะมีพันธ์ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

อุบลราชธานี เขต 4



คณะบรรณาธิการกิจ

13. นายประทีป   ทองด้วง ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
สุราษฎร์ธานี เขต 2

14. นายประพัทธ์   รัตนอรุณ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
15. นางจิตรารัตน์   มากมูลผล ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมประสานงานส านักพัฒนา

ระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ
16. นายเกรียงไกร แก้วมีศรี ผู้อ านวยการโรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11
17. นายประวัติ   สุทธิประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
18. นายราชันย์   ทิพยโสต ผู้อ านวยการโรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
19. นางชรินดา   พิมพบุตร ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
20. นางนันท์ปภัทร  บรรณต์ิเจริญโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
21. นางสาวอาภาพร  วรรณสุนธยา ผู้อ านวยการโรงเรียนแสวงหาวิทยาคม

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
22. นางสาวนุชนารถ   อิ่มจันทร์ ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดท่าอิฐ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี
23. นายคณิตพันธ์   จามรธัญญวาท ผู้อ านวยการโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
24. นายประจวบ  อินทรโชติ ผู้อ านวยการโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
25. นายวิเชียร  แก่นไร่ ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุประชาสรรค์

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 5
26.นายพลูศักดิ์   จิตสว่าง ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดนวลนรดิศ

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 1
27. นายอัครเจตน์ สีหะวงษ์ รองผู้อ านวยการโรงเรียนบึงมะลูวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28



คณะท างานและเลขานุการ

28. สิบต ารวจโทสุทธิพันธ์   แสงข า นิติกรช านาญการพิเศษ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1

29. ว่าท่ีเรืออากาศตรีเจริญ   สุขทรัพย์       ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานท่ัวไป
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ     

30. นางพรทิพย์   เชื้อสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ     

31. นางสาวกุลลิกา  ศรีวิรัช    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ     

32. นางสาวราตรี   ล้ีประสิทธิ์                    เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ     

33. นางสาวกัญญารัตน์  แก้วอ าไพ               นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ     

34. นางสาวอุมาพร  ค ายา นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

35. นางสาวร่มไทร  ดีสอน นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 9

36. นางสาวธนิตฎา มัทธการ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ

37. นายสุธี ภาระหันต์ ครูผู้ช่วย
โรงเรียนวัดนวลนรดศิ

38. นางสาวณัฎฐ์กานดา  เทวรุ่งสัจจา พนักงานราชการ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

39. นางสาวมาลวีรรณ กันสวัสดิ์ เจ้าพนักงานธุรการ
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 

40. นายวสันต์    กันนุลา เจ้าหน้าท่ีคอมพิวเตอร์
ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ 



คณะท างานและเลขานุการ

41. นายเชฎฐพันธุ์   ศรีวิลาศ ครูอัตราจ้าง
โรงเรียนวัดนวลนรดศิ

42. นายจักรกฤษณ์   ผาแก้ว เจ้าหน้าท่ีเทคนิค
โรงเรียนวัดนวลนรดศิ










