ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหนวยงาน การกําหนดขั้นตอน วิธีการและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน
---------------------------------โรงเรีย นรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป ถัมภ ใหความสําคัญ กับ
คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการปองกัน
และแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ใหทุกสวนราชการและหนวยงานของรัฐกําหนดมาตรการหรือแนว
ทางการป อ งกั น และแก ไ ขป ญ หาการทุ จ ริ ต ในส ว นราชการและหน ว ยงานของรั ฐ และนโยบายของ
พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ซึ่งไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อวันศุกรที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗
ประมวลจริยธรรม ขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คูมือการปฏิบัติตามขอบังคับ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้ นพื้นฐานวา ดวยจรรยาข าราชการสํา นัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒
ประมวลจริย ธรรมขา ราชการพลเรือนสํา นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้นฐาน ประกาศสํานัก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปรงใส
และตรวจสอบได และตามคูมือการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.)และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ป.ป.ท.)เพื่อใหการดําเนินการมาตรการการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหารราชการ
โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ สอดคลองกับคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาลซึ่ งไดแถลงตอสภานิ ติ
บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ ๑๒กั น ยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปรงใสและตรวจสอบได และตาม
คู มื อ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสในการดํ า เนิ น งานของหน ว ยงานภาครั ฐ ( Intergrity and
Transparency Assessment:ITA) แล ะนโยบายที่เกี่ยวของ ใหเปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิผล
ตอหนวยงานจึงไดกําหนดแนวปฏิบัติของหนวยงาน เชน การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
กับการจัดการเรื่องรองเรียนการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงานขึ้น ดังนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา
“ ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ เรื่อง มาตรการ
จัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข เบาะแสการทุจริต แนวปฏิบัติของหนวยงาน การกําหนดขั้นตอน วิธีการ และ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรื่องรองเรียน รองทุกข เบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่ในหนวยงาน

ขอ ๒ บทนิยามในประกาศนี้
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา พนักงานราชการ
และพนักงานจางเหมาบริการ ลูกจางชั่วคราวในสังกัดโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ
“ทุจริต” หมายความวา การแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผูอื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความวา การที่เจาหนาที่ปฏิบัติ หรือละเวนการปฏิบัติการอยางใดในตําแหนง
หรือหนาที่ หรือใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาที่อันเปนการฝาฝนกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่งอยางใด
อยางหนึ่ง ซึ่งมุงหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใชเงิน หรือทรัพยสินของสวนราชการไมวาการ
ปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัตินั้นเปนการทุจริตดวยหรือไมก็ตาม และใหหมายความรวมถึงการประมาทเลินเลอ
อยางแรงในหนาที่ดังกลาวดวย
“ขอรองเรียน” หมายถึง ขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของเจาหนาที่ของรัฐในสังกัด และขอกลาวหาเจาหนาที่ของรัฐที่ไมไดปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความรับผิดชอบ
ตอประชาชน ไมมีคุณธรรม ไมคํานึง ถึง ประโยชนสวนรวมเปนที่ตั้ง และไมมี ธรรมภิ บาลตามที่มี กฎหมาย
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวของไดกําหนดไว
“การตอบสนอง” หมายถึง การสงตอใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของ การตรวจสอบและนําเรื่องรองเรียน
เขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบขอกฎหมายพรอมกับ
แจงใหผูรองเรียนทราบผลหรือความคืบหนาของการดําเนินงาน ทั้งนี้ กรณีที่ขอรองเรียนไมไดระบุชื่อหรือที่อยู
หรือหมายเลขโทรศัพท หรืออีเมลที่ติดตอไดของผูรองเรีย น จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การนํา เรื่อง
รองเรียนเขาสูกระบวนการสอบสวนขอเท็จจริง แจงตักเตือน ดําเนินคดี หรืออื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวของ
ขอ ๓ หลักเกณฑและรายละเอียดในการรองเรียน รองทุกข เบาะแสการทุจริต
๓.๑ หลักเกณฑการรองเรียน
๓.๑.๑ เรื่อ งที่จะนํา มาร อ งเรีย น รอ งทุ กข เบาะแสการทุ จ ริต ตองเปน เรื่ อ งที่ ไ ดรับ ความ
เดือดรอนหรือ เสียหาย อันเนื่องมาจากเจาหนาที่ในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) กระทําการทุจริตตอหนาที่ราชการ
(๒) กระทําความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการ
(๓) ละเลยหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหนาที่ลาชาเกินสมควร

(๕) กระทําการนอกเหนืออํานาจหนาที่ หรือขัด หรือไมถูกตองตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องที่รองเรียนตองเปนเรื่องจริงที่มีมูล มิใชลักษณะกระแสขาวที่สรางความเสียหาย
แกบุคคลที่ขาดหลักฐานแวดลอมที่ปรากฏชัดแจง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแนนอน
๓.๒ ขอรองเรียนใหใชถอยคําสุภาพและตองระบุขอมูลตอไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและนามสกุลของผูรองเรียน เลขประจําตัวประชาชน ๑๓ หลักพรอมหมายเลข
โทรศัพท
๓.๒.๒ ชื่อหนวยงาน หรือเจาหนาที่ที่เกี่ยวของที่เปนเหตุแหงการรองเรียน
๓.๒.๓ การกระทําทั้งหลายที่เปนเหตุแหงการรองเรียน พรอมทั้งขอเท็จจริง หรือพฤติการณ
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทําดังกลาว หรือแจงชองทางเบาะแสการทุจริตของเจาหนาที่อยางชัดดเจนเพื่ อ
ดําเนินการสืบสวน สอบสวน
๓.๒.๔ คําขอของผูรอ งเรียน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผูรองเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถามี)
๓.๓ กรณีการรองเรียนที่มีลักษณะเปนบัตรสนเทห จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุ หลักฐาน กรณี
แวดลอมปรากฏชัดแจง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแนนอนเทานั้น
๓.๔ เรื่องรองเรียนที่อาจไมรับพิจารณา
๓.๔.๑ ขอรองเรียนที่มิไดทาํ เปนหนังสือ
๓.๔.๒ ขอรองเรียนที่ไมระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ
๓.๔.๓ ขอรองเรียนที่ไมมีรายการตามขอ 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 ทางโทรศัพท ๐๒-๔๘๒๑๑๕๓-๕๖
๓.๕.๔ ทาง http://www.rsbs.ac.th/complaint.html
ขอ ๔ กระบวนการพิจารณา
๔.๑ เมื่อไดรับเรื่องรองเรียน รองทุกขและเบาะแสการทุจริตใหรวบรวมขอมูลเสนอผูบังคับบัญ ชา
ตามลําดับในกรณีเปนลักษณะบัตรสนเทหใหพิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กําหนดในประกาศนี้
๔.๒ ถาเห็นวาขอรองเรียน รองทุกขและเบาะแสการทุจริตนั้นไมสมบูรณครบถวน ไมวาเหตุใดๆ ให
เจาหนาที่แนะนําใหผูรองเรียนแกไขภายในระยะเวลาที่กําหนด ถาเห็นวาขอที่ไมสมบูรณ ครบถวนนั้นเปนกรณี
ที่ไมอาจแกไขใหถูกตองได หรือเปนขอรองเรียนที่ไมอยูในอํานาจหนาที่ หรือผูรองเรียนไมแกไขขอรองเรียน
ภายในระยะเวลาที่กํ าหนดใหบัน ทึก ไว แลว เสนอข อรองเรี ยนดังกลาวตอผู บัง คับ บัญ ชาตามลําดั บชั้ น เพื่อ
ดําเนินการตอไปและแจงใหผูรองเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่ องรองเรี ยนเท าที่จ ะ
สามารถกระทําได
๔.๓ กรณี ที่ ผู อํ า นวยการโรงเรี ย นรั ต นโกสิ น สมโภชบวรนิ เ วศศาลายา ในพระสั ง ฆราชู ป ถั ม ภ
เห็น สมควรให แ ต งตั้ งคณะกรรมการสอบสวนข อ เท็ จ จริ ง หรื อ มอบหมายให ผู ใดตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ให
คณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงที่ไดรับแตงตั้งมีหนาที่รวบรวมขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ และพิจารณาไตสวน
หาขอเท็จจริงวาเรื่องรองเรียนมีมูลความจริงหรือไมเพียงใดโดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จโดยเร็ว พรอมทั้งทํา
ความเห็นเสนอตอผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภวามีการ
กระทําทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม และเปนการกระทําผิดวินัยหรือไม หากเปนกรณีไมมีมูลที่ควร
กลาวหา ใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป
ถัมภ และยุติเรื่อง
๔.๔ ในการพิจารณาไตสวนขอเท็จจริงใหดําเนินการอยางลับ และตองเปดโอกาส ใหเจาหนาที่ผูถูก
กลาวหาพิสูจนขอเท็จจริงอยางเปนธรรม
๔.๕ ให ค ณะกรรมการสอบสวนข อ เท็ จ จริง รายงานผลการสอบสวนต อ ผู อํ า นวยการโรงเรี ย น
รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ ภายในสี่สิบ หาวันทําการนับตั้งแตวัน ที่ไดรับ
แตงตั้งหากมีเหตุผลความจําเปนที่มิอาจหลีกเลี่ยงไดคณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดําเนิน การ
ตอผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชนบวรนิเวศศาลายา ในพระสั งฆราชูป ถัม ภโดยเสนอขอขยาย
ระยะเวลาไมเกินสองครั้ง ครั้งละไมเกินสิบหาวันทําการ
๔.๖ เมื่อมีการดําเนินการในเบื้องตนเปนประการใด ใหผูที่เกี่ยวของหรือกลุมงาน ที่ไดรับมอบหมาย
จากผูอํานวยการโรงเรียนแจงให ผูรองเรียนทราบ เวนแตกรณีที่ผูรองเรียนไมใหขอมูลที่สามารถติดตอกลับไป
ยังผูรองเรียนได

๔.๗ ในกรณีที่ขอรองเรียนเปนเรื่องที่อยูนอกเหนืออํานาจการพิจารณาของ โรงเรียนใหดําเนินการดังนี้
๔.๗.๑ สงตอเรื่องรองเรียนไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของโดยตรง ในกรณีที่ขอรองเรียนระบุถึง
ชื่อหนวยงานนั้นๆ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองตอขอรองเรียน
๔.๗.๒ สงเรื่องรองเรียนไปยังผูรองเรียน กรณีที่ผูรองเรียนไมไดระบุถึงหนวยงาน ที่เกี่ยวของ
โดยตรงพร อมชี้แ จงเหตุผล และแจงใหผูรองเรี ยนทราบ ถือเปนการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนอง ตอ ขอ
รองเรียน
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

วาที่รอยตรี
(พิษณุพล แตงออน)
ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา
ในพระสังฆราชูปถัมภ

กระบวนการเรื่องรองเรียน/รองทุกข/เบาะแสการทุจริต
๑.รองเรียนดวยตนเอง ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
เลขที่ 92 หมู 3 ตําบล ศาลายา อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๗๐
รับเรืองร้องเรียน/ร้องทุกข์/เบาะแสการทุจริต

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

ประสานหน่วยงานทีรับผิดชอบดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

๓.ร้องเรียนโทรศัพท์๐๒-๔๘๒๑๑๕๓-๕๖

ยืนร้องเรียนการทุจริต

พิจารณาคําร้องเรียนการทุจริต

ยุติ
ยุติเรืองแจ้งผูร้ อ้ งเรียนร้องทุกข์ทราบ

ไมยุติ
ไม่ยตุ ิเรืองแจ้งผูร้ อ้ งเรียนร้องทุกข์ทราบ

สินสุดการดําเนินรายงานผลให้ผอู้ าํ นวยการ

แบบคํารองทุกข/รองเรียน/เบาะแสการทุจริต (ดวยตนเอง)
ที่……………………………………………………..………
วันที่............ เดือน.......................... พ.ศ. ....................
เรื่อง ...............................................................................................................................................
เรียน ผูอํานวยการโรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ
ขาพเจา......................................................................... อายุ..............ป อยูบานเลขที่.................... หมูที่...........
ตําบล....................................................... อําเภอ…………............................. จังหวัด...........................................
โทรศัพท.................................................................. อาชีพ.................................................................................
ตําแหนง........................................................ ถือบัตรเลขที่................................................................................
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ..............................
มีความประสงคขอรองทุกข/รองเรียน/เบาะแสการทุจริต พิจารณาดําเนินการชวยเหลือ หรือแกไขปญหา
เรื่อง………......................................................................................................................................................... ...
..............................................................................................................................................................................
....................... .....................................................................................................................................................
...................................................... ......................................................................................................................
.................................................................................... ........................................................................................
................................................................................................................. ทั้งนี้ ขาพเจาขอรับรองวาคํารอง
ทุกข/รองเรียน/เบาะแสการทุจริต ตามขางตนเปนจริง และยินดีรับผิดชอบทั้งทางแพงและทางอาญา หากจะ
พึงมี โดยขาพเจาขอสงเอกสารหลักฐานประกอบการรองทุกข/รองเรียน/เบาะแสการทุจริต (ถามี) ไดแก
๑) ............................................................................................................................. จํานวน............ชุด
๒) ............................................................................................................................. จํานวน............ชุด
๓) .............................................................................................................................. จํานวน............ชุด
๔) .............................................................................................................................. จํานวน............ชุด
๕) .............................................................................................................................. จํานวน............ชุด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ) ................................................
(............................................) ผูรองทุกข/รองเรียน/เบาะแสการทุจริต

