
กลุ่มกฎหมายและคดี

งานดําเนินทางวินัย

ข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา

งานอุทธรณ์และร้องทุกข์

งานด้านกฎหมายและ

การดําเนินคดีของรัฐ

งานข้อมูลข่าวสารลัับ

ศูนย์ประสานการปฏิบัติ

ราชการของโรงเรียน 

ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาแพร่

เขต 1

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การแก้ไขปัญหาหน้ีสินครู

และบุคลากรทางการศึกษา

 ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

(สถานีแก้หน้ีครู)

สํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาแพร่

เขต 1



 

 

 

ผูร้บัผิดชอบ นายเกรียงไกร  ทิศา   (นิติกรช านาญการพเิศษ) 

 นางสาวศภุวรรณ  สนัป่าแกว้  (นิติกรช านาญการ) 

ขัน้ตอนกระบวนการจดัการเรื่องรอ้งเรยีน /รอ้งทกุขท์ ัว่ไป 

กลุม่กฎหมายและคดี 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ 
 

1. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์ 

3. ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์/ทางFacebook 

4. ร้องเรียนLINE กลุ่ม/ SMART AREA 

5. ร้องเรียนทางตู้รับฟังความคิดเห็น 

6. ร้องเรียนทางโทรศัพท์/โทรสาร 

7. ร้องเรียนผ่านหน่วยงานอื่น 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

ลงทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์ ข้อเสนอแนะ
จากผู้ร้องเรียน และวิเคราะห์เรื่อง  
เพื่อแยกประเภท ระยะเวลา 1 วัน 

บันทึกรายงานเสนอ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 ทราบ 
ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 แจ้งตรวจสอบเร่ือง

ร้องเรียนร้องทุกข์ภายใน 1 วัน 
 

กลุ่มกฎหมายและคดีดำเนินการ
ตรวจสอบและสืบสวนข้อเท็จจริง 
และพิจารณาผลภายใน 15 วัน 

 

บันทึก สรุปผลการดำเนินการและ
รายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ 

ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 
 

กรณียุติเรื่อง  
แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบผล 
 

กรณีไม่ยุติเรื่อง ให้ดำเนินการสืบสวน สอบสวน  
ตามกระบวนการ ขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด  

แล้วรายงานผู้บังคับบัญชาพิจารณา 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูร้บัผิดชอบ นายเกรียงไกร  ทิศา   (นิติกรช านาญการพเิศษ) 

 นางสาวศภุวรรณ  สนัป่าแกว้  (นิติกรช านาญการ) 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

แผนผงัการด าเนินการจดัการเรื่องรอ้งเรยีนรอ้งทกุข ์

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ 

มีกรณีร้องเรียน (ม.95) 

กรณีมีมูลโดยมีพยานหลักฐาน 

ในเบื้องต้นอยู่แล้ว (ม.95 ว.4) 
ปรากฏตัวผู้ถูกกล่าวหา/กรณีเป็นที่สงสัย 

โดยไมม่ีพยานหลักฐานในเบื้องต้น (ม.95 ว.5) 

สืบสวน/พิจารณาในเบื้องต้น 

* ไม่ต้องรายงานการดำเนินการ
ทางวิน ัยตามระเบียบฯ ก.ค.ศ 
เพราะถ ื อว ่ าย ั ง ไม ่ เป ็ นก าร
ดำเนินการทางวินัย 

* เว้นแต่กรณีความผิดที่ปรากฏชัดแจ้ง/กรณีที ่ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดทางวินัย ตาม ม.92 ไม่ต้องต้ัง
กรรมการ 

ดำเนินการทางวินัย มีมูล ไม่มมีูล 

วินัยอย่าง
ร้ายแรง 

วินัยไม่
ร้ายแรง 

ผู้มีอำนาจตาม ม.53 

ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง (ม.98 ว.2)* 

ผู้มีอำนาจตาม ม.53 

ตั้งกรรมการสอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง (ม.98 ว.2)* 

- แจ้งผู้ร้องเรียน 
- รายงานหน่วยงานที่ส่ง
เรื่องร้องเรียน 

ยุติเรื่อง* 



แจ้งผู้มีอํานาจตามมาตรา 53
สั�่งหร �อปฏิบัติตามมติ

เร ��มต้น

กรณีที�มีการเพิ�มโทษเป�นปลดออก หร �อไล่ออก

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ�องคดีต่อศาลปกครอง

ถูกลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนขั�นเงินเดือน 

แจ้งหนังสือให้ผู้อุทธรณ์ทราบ 
ในกระบวนการขั�นตอนภายใน 15 วันอุทธรณ์

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ถูกสั�งลงโทษทางว �นัย

ก.ค.ศ.พิจารณา
(มติเป�นที�สุด)

ถูกลงโทษปลดออก ไล่ออก 
หร �อคําสั�งภาคทัณฑ์ตัด/ลดขั�นเงินเดือน 

ซึ�งผู้บังคับบัญชาสั�งตามมติ อ.ก.ค.ศ.

แจ้งผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สั�งหร �อปฏิบัติตามมติ

แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบ
พร้อมสิทธิฟ�องคดีต่อศาลปกครอง

ก.ค.จ.พิจารณา

ผู้อุทธรณ์มีสิทธิ�อุทธรณ์ได้อีกชั�นหนึ�ง



ข้าราชการครูเห็นวา่ตนไม่ได้รับความเป�นธรรมหร �อ
มีความคับข้องใจเนื�องจากการกระทําของผู้บังคับบัญชาฯ

ร้องทุกข์

เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป�นธรรมหร �อมี
ความคับข้องใจเนื�องจากการกระทําของ

ผู้บังคับบัญชา หร �อถูกแต่งตั�งคณะ
กรรมการสอบสวนทางว �นัย

แจ้งพร้อมส่งสําเนาหนังสือร้องทุกข์ให้
ผู้บังคับบัญชา เพื�อให้จัดส่งเอกสารพร้อม

คําชี�แจงเพื�อประกอบการพิจารณา

ก.ศ.จ 
พิจารณา

(มติเป�นที�สุด)

เริ�มต้น

แจ้งหนังสือให้ผู้ร้องทุกข์ทราบ
ในกระบวนการขั�นตอนภายใน 15 วัน

ถูกสั�งให้ออกจากราชการ ถูกสั�งพักราชการ
ถูกสั�งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หร �อเห็นว่าคํา
สั�งของผู้บังคับบัญชาซึ�งสั�งตามมติ อ.ก.ค.ศ.

ไม่ถูกต้อง หร �อไม่เป�นธรรม

แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้เป�นเหตุแห่ง
การร้องทุกข์ทราบ เพื�อให้จัดส่งเอกสารพร้อม

คําชี�แจงเพื�อประกอบการพิจารณา

ก.ศ.จ 
พิจารณา

(มติเป�นที�สุด)

แจ้งผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 
สั�งหร �อปฏิบัติตามมติ

แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ 
พร้อมสิทธิฟ�องคดีต่อศาลปกครอง



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ผู้รับผิดชอบ นายเกรียงไกร  ทิศา   (นิติกรชำนาญการพิเศษ) 

 นางสาวศุภวรรณ  สันป่าแก้ว  (นิติกรชำนาญการ) 

กลุ่มกฎหมายและคดี 

ขัน้ตอนการปฏบิตัิงานเกีย่วกบัเอกสารขอ้มูลลบั 

ตามระเบยีบว่าดว้ยการรกัษาความลบัของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ 

 กลุ่มอำนวยการ 

(เจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการลงทะเบียนเลขหนังสือรบั) 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
(เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนหนงัสือการส่ง - มอบ หนังสอืลับ) 

เลขานุการ 
ส่งมอบให้กลุม่กฎหมายและคดี  

เพ่ือลงทะเบียนหนังสือลบั 

กลุ่มกฎหมายและคด ี
ลงทะเบียนหนงัสือ (ลับ)  

และส่งมอบเจ้าของเรื่องนำไปปฏิบัติ 

เจ้าของเรื่อง ลงชื่อรับ 
จากสมุดทะเบียนหนังสือลับ 

และนำไปปฏิบัต ิ

เลขานุการ 
เสนอต่อผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 

ผู้อำนวยการ สพป.แพร่ เขต 1 
เปิดเอกสาร พิจารณามอบหมายผู้ปฏิบัติ 

**ขั้นตอนการดำเนินการภายใน 1 วัน)** 



ข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษา
และประชาชนทั�วไป

ศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการของโรงเร �ยน
ในสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

(1) เจ้าหน้าประจําศูนย์ประสานการปฏิบัติราชการของโรงเร �ยน ในสังกัดสํานักงานเขตพื�นที�
การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 รับคําร้องขอ และลงทะเบียนระบบสารบรรณ 

(ดําเนินการภายใน 1 วนั)

(2) เจ้าหน้าที�กลุ่มกฎหมายและคดีรับเร ��อง ว �เคราะห์เร ��องร้องเร �ยน/ร้องทุกข์/รับคําปร �กษา 
และให้คําปร �กษากับผู้ร้องในเบื�องต้น และบันทึกรายงานเสนอต่อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 
พิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการศูนย์ประสานงานสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษา

ประถมศึกษาแพร่ เขต 1 หร �อเจ้าหน้าที�ที�เกี�ยวเป�นผู้รับผิดชอบดําเนินการ (ดําเนินการภายใน 1 วัน)

(3) ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 มอบหมายให้คณะกรรมการฯ หร �อเจ้าหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย 
ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจร �งและพิจารณาให้ความช่วยเหลือ 

หร �อประสานงานหน่วยงานที�เกี�ยวเพื�อให้ความช่วยเหลือ (ดําเนินการภายใน 1 วัน)

(4) คณะกรรมการฯ หร �อเจ้าหน้าที�ที�ได้รับมอบหมาย 
สรุปเร ��องและบันทึกเสนอรายงานการดําเนินงานต่อ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1

(ดําเนินการภายใน 15 วนั)

(5) แจ้งผลการดําเนินการให้ผู้ร้อง ทราบ
(ดําเนินการภายใน 1 วนั)

เจ้าหน้าที�ประจําศูนย์ฯ
นายเกร �ยงไกร ทิศา            ปฏิบัติหน้าที� ผอ.กลุ่มกฎหมายและคด ี                 เป�นหัวหน้าเจ้าหน้าที�ประจําศูนย์ฯ
นายพิพัฒน์ ใจภักด ี           ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป�นเจ้าหน้าที�ประจําศูนย์ฯ 
นางสาวศุภวรรณ สันป�าแก้ว   นิติกรชํานาญการ                                       เป�นเจ้าหน้าที�ประจําศูนย์ฯ 
นางเกวร �นทร์ วงศ์คํา          นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                          เป�นเจ้าหน้าที�ประจําศูนย์ฯ
นางสาวจุฬาลักษณ์ กุลวงค ์   เจ้าหน้าที�ธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน                 เป�นผู้ช่วยเจ้าหน้าที�ประจําศูนย์ฯ
นางสาวศิร �นันท์ หมื�นศร �       เจ้าหน้าที�ธุรการ กลุ่มกฎหมายและคด ี                 เป�นผู้ช่วยเจ้าหน้าที�ประจําศูนย์ฯ 

1.
2.
3.
4.
5.
6.



รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย
(กรรมการและเลขานุการ)

รวบรวมรายช่ือผูลงทะเบียนในระบบ
แกปญหาหน้ีสินครู รอบท่ี 1

http://td.moe.go.th

จัดการประชุมคณะกรรมการ
แกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
สถานีแกหน้ีครู สพป.แพร เขต 1

เจาหนาท่ีประจําสถานีแกหน้ีครู
สพป.แพร เขต 1

ตรวจสอบ
และแยกประเภทลูกหน้ี

ประสานงาน
กับหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

สถานีแกหน้ีสินครู

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

คณะกรรมการแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลการทางการศึกษาจังหวัดแพร

คณะกรรมการแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลการทางการศึกษา 
ระดับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (สถานีแกหน้ีครู) 

ประสานงานกับลูกหน้ี

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1
(ประธานกรรมการ)

กรรมการ จํานวน 9 คน
ผูอํานวยการกลุมอํานวยการ
ผูอํานวยการกลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย
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สถานีแกหน้ีสินครู

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร เขต 1

    โดยมีหนาท่ี 
 1. กําหนดแนวทางการแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมกันระหวางสหกรณออมทรัพยครู สวนราชการและสถาบันการเงิน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
    และหนวยงานระดับจังหวัด
 2. จัดทําระบบขอมูลเพ่ือแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรวทางการศึกษาในภาพรวมของเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานระดับจังหวัด ขอมูลเก่ียวกับรายได และขอมูลหน้ีสินครู 
    จากสหกรณออมทรัพยครูและสถาบันการเงิน ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจําและพนักงานราชการ รวมถึงขาราชการบํานาญ
 3. ปรับปรุงและยกระดับการหักเงินเดือนเพ่ือชําระหน้ี ควบคุมยอดหน้ีไมใหเกินความสามารถในการชําระหน้ี ตรวจสอบขอมูลรายการหัก ณ ท่ีจาย และขอมูลจากเครดิตบูโร 
    ใหมีเงินเดือนเหลือสุทธิหลังหักชําระหน้ีไมนอยกวารอยละ 30
 4. กําหนดมาตรการหักเงินเดือนเพ่ือใชหน้ีสวัสดิการและสหกรณออมทรัพยหรือสถาบันการเงินท่ีผอนปรนอัตราดอกเบ้ียเพ่ือสวัสดิการท่ีแทจริงคือตองเปนอัตราเงินกูดอกเบ้ียต่ํา
    กวาอัตราดอกเบ้ียเงินกูในตลาดท่ัวไป
 5. รับลงทะเบียนแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา
 6. รวมกับสหกรณออมทรัพยครูและสถาบันการเงินในการปรับโครงสรางหน้ีกับเจาหน้ีทุกราย หรือรวมหน้ี ใหครูมีเงินเดือนเหลือสุทธิหลังหักชําระหน้ีไมนอยกวารอยละ 30
 7. ไกลเกล่ียเพ่ือชะลอการฟองรองกอนการดําเนินคดี ไกลเกล่ียระหวางการพิจารณาคดีและประสานงานชวยเหลือครูในช้ันบังคับคดี รวมถึงการไกลเกล่ียระหวางเจาหน้ีกับครู
    และผูค้ําประกันดวย
 8. ประสานความรวมมือ จากสถาบันการเงิน สวนราชการ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนและชวยเหลือแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษา
 9. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ใหมีความรูดานการเสริมสรางวินัยและการวางแผนทางการเงิน
 10. ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการแกไขปญหาหน้ีสินครูและบุคลากรทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการและจังหวัด

หนาท่ีการดําเนินงาน
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