
ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ 

๑ 

 

 

เตรียมการนําเสนอต่อ
คณะกรรมการจัดการเรือ่ง
ร้องเรียน 

ไม่เกิน ๓วัน 

 

 

สรปุประเด็นและข้อเท็จจรงิที่
ปรากฏตามหนังสือรอ้งเรียน 

นิติกร 

 

๒ 

 

 

ประชุมคณะกรรมการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียน 

 

ไม่เกิน ๑  วัน 

 

 

นําเสนอประเด็นและข้อเทจ็จริง 
ที่ปรากฏตามหนังสือร้องเรียน
ประกอบการพจิารณาของ
คณะกรรมการว่าจะรบัเรื่อง
ร้องเรียนไว้ดําเนินการต่อไป
หรือไม ่

นิติกร 

๓ 

 

ตรวจสอบ/สืบสวน 
ข้อเท็จจรงิ 

ไม่เกิน ๑๕  วัน 

 

แสวงหาข้อเท็จจรงิและรวบรวม
พยานหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบั 
ข้อร้องเรียนเพื่อช้ีมลูในเบือ้งต้น 

นิติกรหรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมาย 

๔ 

 

 

สรปุผลการตรวจสอบ
สืบสวน 

ไม่เกิน ๕  วัน 

 

 

เขียนรายงานผลการตรวจสอบ/
สืบสวนโดยมีข้อเท็จจรงิและ
เอกสารหลักฐานประกอบพรอ้ม
ข้อพิจารณา 

นิติกรหรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมาย 

๕ 

 

 

๖. 

ประชุมคณะกรรมการ
จัดการเรื่องรอ้งเรียน 

 

เสนอรายงานผลการประชุม
คณะกรรมการจัดการเรือ่ง
ร้องเรียนต่อผู้อํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา
พะเยา เขต๑ 

ไม่เกิน ๑  วัน 

 

 

ไม่เกิน ๓  วัน 

 

 

 

 

พิจารณาว่าควรยุติเรื่องหรือ
ดําเนินการทางวินัยต่อไป 

 

นําเสนอประเด็นและข้อเทจ็จริง 
ที่ได้จากการตรวจสอบ/สบืสวน 
พร้อมความคิดเห็นของ 
คณะกรรมการจัดการเรือ่ง
ร้องเรียน 

นิติกร 

 

 

นิติกร 

 



ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ 

 

๗. 

 

 

แจ้งผลการรอ้งเรียนต่อ   
ผู้ร้องกรณียุติเรือ่ง 

 

 

ไม่เกิน ๒  วัน 

 

 

ทําหนังสือแจง้ผูร้้อง 

 

นิติกร 

๘. เตรียมการดําเนินการทาง
วินัยกรณีมีมลูที่ควร
กล่าวหาว่ากระทําผิดวินัย 

ไม่เกิน ๓  วัน 

 

ออกคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนและมีหนงัสือแจ้ง
ผู้เกี่ยวข้อง 

นิติกร 

๙. 

 

สอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง 

 

ไม่เกิน ๙๐  วัน 

 

ดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.
ศ.ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง 

 สอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ไม่เกิน ๒๔๐ วัน 

 

 คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย
อย่างร้ายแรง 

1๐. ตรวจสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัย 

ไม่เกิน ๑๐  วัน 

 

 

ตรวจสอบว่าดําเนินการถูกต้อง
สมบรูณ์หรือไม ่

นิติกร 

๑๑. 

 

เสนอสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัยต่อ
ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต๑ 
พิจารณา 

 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน ๒  วัน 

 

เขียนรายงานทีม่ีทัง้ข้อเทจ็จริง 
ข้อกฎหมายพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนและ
ความเห็นของงานวินัยและ 

นิติการ 

นิติกร 



ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ 

 

๑๒. 

 

เสนอรายงานการ
ดําเนินการทางวินัยไม่
ร้ายแรงไปยังสํานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ไม่เกิน ๑  วัน 

 

 

เสนอรายงานทีม่ีทัง้ข้อเทจ็จริง 
ข้อกฎหมาย พร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนความเห็น
ของงานวินัยและนิติความเห็น
ของ ผอ.สพป.พย.๑ 

 

นิติกร 

     

 
 



ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน 

ข้ันตอนการจัดการเรื่องร้องเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 

ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ 

๑ 

 

 

 

รับเรื่องร้องเรียน 

 

 

 

ไม่เกิน ๖ วัน 

 

 

รายงานผูอ้ํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ 
หรือ รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑   
ที่ได้รับมอบหมาย พิจารณาสั่งการ ให้
กลุ่มงานใดรับผิดชอบ  

นิติกรหรือกลุ่ม
อํานวยการ 

 

 

 

๒ 

 

 

ตรวจสอบ/สืบสวน 
ข้อเท็จจรงิ 

 

ไม่เกิน ๑๕ วัน 

 

 

แสวงหาข้อเท็จจรงิและรวบรวม
พยานหลกัฐานที่นิติกรหรือผู้ที่ได้รบั
มอบหมายทีเ่กี่ยวข้องกบัข้อร้องเรียน 
เพื่อช้ีมูลในเบือ้งต้น 

นิติกรหรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมาย 

๓ 

 

สรปุผลการ
ตรวจสอบสืบสวน 

ไม่เกิน ๕  วัน 

 

เขียนรายงานผลการตรวจสอบ/สืบสวน
โดยมีข้อเทจ็จริงและเอกสารหลักฐาน
ประกอบพร้อมข้อพิจารณาเสนอผูม้ี
อํานาจสัง่การว่าควรยุติเรื่องหรือ
ดําเนินการทางวินัยต่อไป 

 

นิติกรหรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมาย 

๔ 

 

 

แจ้งผลการรอ้งเรียน
ต่อผู้ร้อง (การ
ร้องเรียนทีล่งช่ือ     
ผู้ร้อง)กรณียุติเรื่อง 

ไม่เกิน ๒  วัน 

 

 

ทําหนังสือแจง้โดยนําเสนอประเด็นและ
ข้อเท็จจรงิที่ได้จากการตรวจสอบ/
สืบสวน พร้อมความเห็นของผู้มอีํานาจ 
สั่งการ 

นิติกรหรือผู้ที่
ได้รับ
มอบหมาย 

๕ 

 

 

เตรียมการดําเนินการ
ทางวินัยกรณีมมีูลที่
ควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยไม่
ร้ายแรง 

ไม่เกิน ๓  วัน 

 

 

ออกคําสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการสอบสวน
วินัยไม่ร้ายแรงและมหีนังสือแจง้
ผู้เกี่ยวข้อง 

นิติกร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
ลําดับ ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน ผู้รบัผิดชอบ 

๖. 

 

ส่งผลการสืบสวน
ข้อเท็จจรงิทีเ่ห็นว่า 

มีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัย 

อย่างร้ายแรงให้
ศึกษาธิการจังหวัด
พิจารณา 

ไม่เกิน ๓  วัน 

 

ทําหนังสือแจง้โดยนําเสนอประเด็นและ
ข้อเท็จจรงิที่ได้จากการตรวจสอบ/
สืบสวน พร้อมความคิดเห็นของ ผอ.
สพป.พย.1 ว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทําผิดวินัยอย่างร้ายแรง 

นิติกร 

๗. สืบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง 

ไม่เกิน ๙๐  วัน 

 

ดําเนินการสอบสวนตามกฎ ก.ค.ศ. ว่า
ด้วยการสอบสวนพจิารณา พ.ศ. ๒๕๕๐ 

คณะกรรมการ
สอบสวนวินัยไม่
ร้ายแรง 

๘. ตรวจสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรง 

ไม่เกิน ๕  วัน 

 

ตรวจสอบว่าดําเนินการถูกต้องสมบูรณ์
หรือไม ่

นิติกร 

๙. เสนอสํานวนการ
ดําเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรงผ่าน ผอ.
สพป.พย.๑ พิจารณา
สั่งการ 

ไม่เกิน ๑๐  วัน 

 

เขียนรายงานทีม่ีทัง้ข้อเทจ็จริง          
ข้อกฎหมายพร้อมความเห็นของ
คณะกรรมการสอบสวนและความเห็น
ของกลุม่งานวินัยและนิติการ 

 

นิติกร 

 

๑๐. เสนอรายงานการ
ดําเนินการทางวินัย
ไม่ร้ายแรงตอ่
ศึกษาธิการจังหวัด
พะเยาพจิารณา
นําเข้าที่ประชุม 
อ.กศจ.และ กศจ.
พะเยาพจิารณา 

ไม่เกิน ๓  วัน 

 

เสนอรายงานทีม่ีทัง้ข้อเทจ็จริง ข้อ
กฎหมาย ความเห็นของคณะกรรมการ
สอบสวนความเห็นของกลุ่มงานวินัยและ
นิติการ และความเห็นของ ผอ.สพป.พย.
๑ พร้อมสํานวนการสอบสวนทั้งหมด 

นิติกร 

 

 

 


