
 

ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

เรื่อง มาตรการจดัการเร่ืองรองเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหนวยงาน การกําหนดขั้นตอน วิธีการและ

เจาหนาที่ท่ีเก่ียวของกับการจัดการเร่ืองรองเรยีนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 

---------------------------------- 

  โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ใหความสําคัญกับ 

คําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เร่ืองมาตรการปองกัน

และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนว

ทางการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ และนโยบายของ  

พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 

ประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ 

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกาศสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เร่ือง นโยบายเก่ียวกับความโปรงใส

และตรวจสอบได และตามคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 

(ป.ป.ท.)เพื่อใหการดําเนินการมาตรการการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหารราชการ

โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ สอดคลองกับคําสั่งคณะรักษาความสงบ 

แหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาลซ่ึงไดแถลงตอสภานิติ 

บัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่  ๑๒กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เร่ือง นโยบายเก่ียวกับความโปรงใสและตรวจสอบได และตาม 

คูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ( Intergrity and 

Transparency Assessment:ITA) แล ะนโยบายที่เกี่ยวของ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธผิล 

ตอหนวยงานจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 

กับการจัดการเร่ืองรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานขึ้น ดังนี้ 

 ขอ ๑ ประกาศน้ีเรียกวา     

 “ ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เร่ือง มาตรการ

จัดการเร่ืองรองเรียน รองทุกข เบาะแสการทุจริต แนวปฏิบัติของหนวยงาน การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และ

เจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข เบาะแสการทจุริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน 



 ขอ ๒ บทนิยามในประกาศนี้           

 “เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ 

และพนักงานจางเหมาบริการ ลูกจางชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา  

ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 “ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรบัตนเอง หรือผูอื่น 

 “ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดในตําแหนง

หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอยางใด

อยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใชเงิน หรือทรัพยสินของสวนราชการไมวาการ

ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติน้ันเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอ

อยางแรงในหนาที่ดังกลาวดวย 

 “ขอรองเรยีน” หมายถึง ขอรองเรียนเร่ืองการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ

ของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความรับผิดชอบ

ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมคํานึงถึงประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้งและไมมีธรรมภิบาลตามท่ีมี กฎหมาย 

ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว 

 “การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียน

เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตามระเบียบขอกฎหมายพรอมกับ

แจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อหรือที่อยู

หรือหมายเลขโทรศัพทหรืออีเมลที่ติดตอไดของผูรองเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนําเรื่อง

รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบท่ี

เกี่ยวของ 

 ขอ ๓ หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน รองทุกข เบาะแสการทุจริต 

 ๓.๑ หลักเกณฑการรองเรียน 

  ๓.๑.๑ เร่ืองที่จะนํามารองเรียน รองทุกข เบาะแสการทุจริตตองเปนเรื่องท่ีไดรับความ

เดือดรอนหรือ เสียหาย อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ในเรื่องดังตอไปนี้ 

 (๑) กระทําการทจุรติตอหนาท่ีราชการ     

 (๒) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ 

 (๓) ละเลยหนาที่ตามท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ 

 (๔) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร 



 (๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัด หรอืไมถูกตองตามกฎหมาย 

  ๓.๑.๒ เร่ืองที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวท่ีสรางความเสียหาย

แกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน 

 ๓.๒ ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้ 

  ๓.๒.๑ ชื่อและนามสกุลของผูรองเรียน เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักพรอมหมายเลข

โทรศัพท  

  ๓.๒.๒ ชื่อหนวยงาน หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน 

  ๓.๒.๓ การกระทําท้ังหลายท่ีเปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณ

ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว หรือแจงชองทางเบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดดเจนเพื่อ

ดําเนินการสืบสวน สอบสวน 

  ๓.๒.๔ คําขอของผูรองเรียน 

  ๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผูรองเรียน 

  ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป 

  ๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถามี) 

 ๓.๓ กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณี

แวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น 

 ๓.๔ เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา 

  ๓.๔.๑ ขอรองเรียนท่ีมิไดทาํเปนหนังสือ 

  ๓.๔.๒ ขอรองเรียนท่ีไมระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 

  ๓.๔.๓ ขอรองเรียนท่ีไมมีรายการตามขอ ๓.๒ 

 ๓.๕ ชองทางการรองเรียน ผูรองเรียนสามารถสงขอรองเรียนผานชองทาง ดังนี้ 

  ๓.๕.๑ ทางจดหมายถึงผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระ

สังฆราชูปถัมภ 

  ๓.๕.๒ สงขอรองเรียนหรือรองเรียนดวยตนเองโดยตรง ณ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวร

นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เลขที่ 92  หมู 3  ตําบล ศาลายา  อําเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม  

๗๓๑๗๐ 



  ๓.๕.๓ ทางโทรศพัท ๐๒-๔๘๒๑๑๕๓-๕๖ 

  ๓.๕.๔ ทาง http://www.rsbs.ac.th/complaint.html 

ขอ ๔ กระบวนการพจิารณา 

 ๔.๑ เมื่อไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกขและเบาะแสการทุจริตใหรวบรวมขอมูลเสนอผูบังคับบัญชา

ตามลําดับในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กําหนดในประกาศนี้ 

 ๔.๒ ถาเห็นวาขอรองเรียน รองทุกขและเบาะแสการทุจริตนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาเหตุใดๆ ให

เจาหนาที่แนะนําใหผูรองเรียนแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณ ครบถวนนั้นเปนกรณี

ที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนขอรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ หรือผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียน

ภายในระยะเวลาที่กําหนดใหบันทึกไวแลวเสนอขอรองเรียนดังกลาวตอผูบังคับบัญชาตามลําดับชั้นเพื่อ

ดําเนินการตอไปและแจงใหผูรองเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเร่ืองรองเรียนเทาที่จะ

สามารถกระทําได 

 ๔.๓ กรณีที่ผู อํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

เห็นสมควรใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือมอบหมายใหผูใดตรวจสอบขอเท็จจริง ให

คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับแตงตั้งมีหนาท่ีรวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ และพิจารณาไตสวน

หาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใดโดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งทํา

ความเห็นเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภวามีการ

กระทําทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลท่ีควร

กลาวหา ใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป

ถัมภ และยุติเรื่อง 

 ๔.๔ ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาส ใหเจาหนาที่ผูถูก

กลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม 

 ๔.๕ ใหคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนตอผูอํานวยการโรงเรียน

รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ภายในสี่สิบหาวันทําการนับตั้งแตวันที่ไดรับ 

แตงตั้งหากมีเหตุผลความจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดคณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนินการ 

ตอผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชนบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภโดยเสนอขอขยาย

ระยะเวลาไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวันทําการ 

 ๔.๖ เมื่อมีการดําเนินการในเบ้ืองตนเปนประการใด ใหผูที่เก่ียวของหรือกลุมงาน ท่ีไดรับมอบหมาย

จากผูอํานวยการโรงเรียนแจงให ผูรองเรียนทราบ เวนแตกรณีท่ีผูรองเรียนไมใหขอมูลที่สามารถติดตอกลับไป

ยังผูรองเรียนได 



 ๔.๗ ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเร่ืองที่อยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาของ โรงเรยีนใหดําเนินการดังนี ้

  ๔.๗.๑ สงตอเร่ืองรองเรียนไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยตรง ในกรณีที่ขอรองเรียนระบุถึง

ชื่อหนวยงานน้ันๆ ถือเปนการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน 

  ๔.๗.๒ สงเร่ืองรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีท่ีผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงาน ท่ีเก่ียวของ

โดยตรงพรอมชี้แจงเหตุผล และแจงใหผูรองเรียนทราบ ถือเปนการส้ินสุดกระบวนการตอบสนอง ตอขอ

รองเรียน 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

   วาท่ีรอยตรี 

                       (พิษณุพล   แตงออน) 

ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา 

                              ในพระสงัฆราชูปถัมภ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กระบวนการเรื่องรองเรียน/รองทุกข/เบาะแสการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

รบัเรืองรอ้งเรียน/รอ้งทุกข/์เบาะแสการทจุริต 

ประสานหน่วยงานทีรบัผดิชอบดาํเนินการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

ยืนรอ้งเรียนการทุจรติ 

๑.รองเรียนดวยตนเอง ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร

สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

เลขที่ 92  หมู 3  ตําบล ศาลายา  อําเภอ  

พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

๒.รอ้งเรียนเว็บไซตโ์รงเรียน

http://www.rsbs.ac.th/complaint.html 

๓.รอ้งเรียนโทรศพัท๐์๒-๔๘๒๑๑๕๓-๕๖ 

พิจารณาคาํรอ้งเรียนการทุจรติ 

ยตุิเรืองแจง้ผูร้อ้งเรียนรอ้งทุกขท์ราบ 
ไม่ยตุิเรืองแจง้ผูร้อ้งเรียนรอ้งทุกขท์ราบ 

 

สนิสดุการดาํเนินรายงานผลใหผู้อ้าํนวยการ 

ยุติ ไมยุติ 



แบบคํารองทุกข/รองเรียน/เบาะแสการทุจริต (ดวยตนเอง)  

ท่ี……………………………………………………..………  

                                               วันที่............ เดือน.......................... พ.ศ. ....................

เรื่อง ...............................................................................................................................................  

เรยีน ผูอํานวยการโรงเรียนรตันโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ 

 ขาพเจา......................................................................... อายุ..............ป อยูบานเลขที่.................... หมูที่...........  

ตําบล....................................................... อําเภอ…………............................. จังหวัด...........................................  

โทรศพัท.................................................................. อาชีพ................................................................................. 

ตําแหนง........................................................ ถือบัตรเลขที่................................................................................ 

ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ..............................   

มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรยีน/เบาะแสการทุจริต พิจารณาดําเนินการชวยเหลือ หรือแกไขปญหา 

เรื่อง………......................................................................................................................................................... ...

..............................................................................................................................................................................

....................... .....................................................................................................................................................

...................................................... ......................................................................................................................

.................................................................................... ........................................................................................

................................................................................................................. ทั้งนี้ ขาพเจาขอรบัรองวาคํารอง

ทุกข/รองเรียน/เบาะแสการทุจริต ตามขางตนเปนจรงิ และยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพงและทางอาญา หากจะ

พึงม ีโดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน/เบาะแสการทุจริต (ถามี) ไดแก 

๑) ............................................................................................................................. จํานวน............ชุด 

๒) ............................................................................................................................. จํานวน............ชุด 

๓) .............................................................................................................................. จํานวน............ชุด 

๔) .............................................................................................................................. จํานวน............ชุด 

๕) .............................................................................................................................. จํานวน............ชุด  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป  

                                                       ขอแสดงความนับถือ 

                                        (ลงชื่อ) ................................................ 

                                                (............................................) ผูรองทุกข/รองเรียน/เบาะแสการทุจรติ 


