
 

ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
เร่ือง มาตรการจัดการเร่ืองร้องเรียนการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอนวิธีการและ 

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 
---------------------------------- 

  โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ให้ความสำคัญกับ 
คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือ   
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ และนโยบายของ  
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ 
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๒ คู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๒ 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
( Intergrity and Transparency Assessment:ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.)และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.)เพื่อให้การดำเนินการมาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตในภาพรวมของการบริหารราชการ
โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ สอดคล้องกับคำส่ังคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ที ่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๗ และนโยบายของรัฐบาลซึ่งได้แถลงต่อสภา           
นิติบัญญัติแห่งชาติ เมื ่อวันศุกร์ที ่ ๑๒กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน ลงวันท่ี ๒๒ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๔ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และตาม 
คู ่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Intergrity and 
Transparency Assessment:ITA) แล ะนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิผล 
ต่อหน่วยงานจึงได้กำหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงาน เช่น การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานขึ้น ดังนี้ 

 ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า     

 “ ประกาศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  เรื ่อง มาตรการ
จัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เบาะแสการทุจริต แนวปฏิบัติของหน่วยงาน การกำหนดขั้นตอน วิธีการ และ
เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 

 ข้อ ๒ บทนิยามในประกาศนี้           
 “เจ้าหน้าท่ี” หมายความว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ 
และพนักงานจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างช่ัวคราวในสังกัดโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา  
ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 



 “ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง หรือผู้อื่น 
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตำแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งอย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการไม่ว่าการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่อ
อย่างแรงในหน้าท่ีดังกล่าวด้วย 

 “ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีไม่ได้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชน ไม่มีคุณธรรม ไม่ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้งและไม่มีธรรมภิบาลตามที่มี  กฎหมาย 
ระเบียบ แบบแผนของทางราชการท่ีเกี่ยวข้องได้กำหนดไว้ 

 “การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนำเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินงาน ท้ังนี้ กรณีท่ีข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุช่ือหรือท่ีอยู่
หรือหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ติดต่อได้ของผู้ร้องเรียน จะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การน ำเรื ่อง
ร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดำเนินคดี หรืออื่นๆ ตามกฎหมายและระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง 

 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน ร้องทุกข์ เบาะแสการทุจริต 
 ๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
  ๓.๑.๑ เรื่องท่ีจะนำมาร้องเรียน ร้องทุกข์ เบาะแสการทุจริตต้องเป็นเรื่องท่ีได้รับความ
เดือดร้อนหรือ เสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าท่ีในเรื่องดังต่อไปนี้ 
 (๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
 (๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการ 
 (๓) ละเลยหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
 (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีล่าช้าเกินสมควร 
 (๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าท่ี หรือขัด หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
  ๓.๑.๒ เรื่องท่ีร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงท่ีมีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย
แก่บุคคลท่ีขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน 
 ๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
  ๓.๒.๑ ช่ือและนามสกุลของผู้ร้องเรียน เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักพร้อมหมายเลข
โทรศัพท์  
  ๓.๒.๒ ช่ือหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
  ๓.๒.๓ การกระทำท้ังหลายท่ีเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมท้ังข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์
ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าว หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีอย่างชัดดเจนเพื่อ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน 
 



  ๓.๒.๔ คำขอของผู้ร้องเรียน 
  ๓.๒.๕ ลายมือช่ือของผู้ร้องเรียน 
  ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ป ี
  ๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) 
 ๓.๓ กรณีการร้องเรียนท่ีมีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายท่ีระบุหลักฐาน กรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนช้ีพยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 ๓.๔ เรื่องร้องเรียนท่ีอาจไม่รับพิจารณา 
  ๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนท่ีมิได้ทำเป็นหนังสือ 
  ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนท่ีไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานท่ีเพียงพอ 
  ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนท่ีไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 
 ๓.๕ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
  ๓.๕.๑ ทางจดหมายถึงผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระ
สังฆราชูปถัมภ์ 
  ๓.๕.๒ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวร
นิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ เลขท่ี 92  หมู่ 3  ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธมณฑล  จังหวัด นครปฐม  
๗๓๑๗๐ 
  ๓.๕.๓ ทางโทรศัพท์ ๐๒-๔๘๒๑๑๕๓-๕๖ 
  ๓.๕.๔ ทาง http://www.rsbs.ac.th/complaint.html 
ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณา 
 ๔.๑ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์และเบาะแสการทุจริตให้รวบรวมข้อมูลเสนอผู้บังคับบัญชา
ตามลำดับในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายท่ีมีลักษณะตามท่ีกำหนดในประกาศนี้ 

 ๔.๒ ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียน ร้องทุกข์และเบาะแสการทุจริตนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้
เจ้าหน้าท่ีแนะนำให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ถ้าเห็นว่าข้อท่ีไม่สมบูรณ์ ครบถ้วนนั้นเป็นกรณี
ท่ีไม่อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนท่ีไม่อยู่ในอำานาจหน้าท่ี หรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียน
ภายในระยะเวลาที่กำหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นเพื่อ
ดำเนินการต่อไปและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลาการพิจารณาเรื่องร้องเรียนเท่าที่จะ
สามารถกระทำได้ 

 ๔.๓ กรณีที ่ผู ้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์  
เห็นสมควรให้แต่งตั ้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู ้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาไต่สวน
หาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใดโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมท้ังทำ
ความเห็นเสนอต่อผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ว่ามีการ
กระทำทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นการกระทำผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีมูลท่ีควร
กล่าวหา ให้เสนอความเห็นต่อผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูป
ถัมภ ์และยุติเรื่อง 
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 ๔.๔ ในการพิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดำเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาส ให้เจ้าหน้าที่ผู้ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 

 ๔.๕ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู ้อำนวยการโรงเร ียน
รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ ภายในสี่สิบห้าวันทำการนับตั้งแต่วันที ่ได้รับ 
แต่งต้ังหากมีเหตุผลความจำเป็นท่ีมิอาจหลีกเล่ียงได้คณะกรรมการฯ อาจเสนอขอขยายระยะเวลาดำเนินการ 
ต่อผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ โดยเสนอขอขยาย
ระยะเวลาไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันทำการ 

 ๔.๖ เมื่อมีการดำเนินการในเบื้องต้นเป็นประการใด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกลุ่มงาน ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งให้ ผู้ร้องเรียนทราบ เว้นแต่กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไม่ให้ข้อมูลท่ีสามารถติดต่อกลับไป
ยังผู้ร้องเรียนได้ 

 ๔.๗ ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนเป็นเรื่องท่ีอยู่นอกเหนืออำนาจการพิจารณาของ โรงเรียนให้ดำเนินการดังนี้ 
  ๔.๗.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหนว่ยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีท่ีข้อร้องเรียนระบุถึง
ช่ือหน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
  ๔.๗.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีท่ีผู้ร้องเรียนไมไ่ด้ระบุถึงหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง
โดยตรงพร้อมช้ีแจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบ ถือเป็นการส้ินสุดกระบวนการตอบสนอง ต่อข้อ
ร้องเรียน 
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

        ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 

   ว่าท่ีร้อยตรี 
                       (พิษณุพล   แตงอ่อน) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา 

                              ในพระสังฆราชูปถัมภ ์

 

 

 

 

 

 



กระบวนการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/เบาะแสการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

รบัเร่ืองรอ้งเรียน/รอ้งทกุข/์เบาะแสการทจุริต 

ประสานหน่วยงานที่รบัผิดชอบด าเนินการ

ตรวจสอบขอ้เท็จจริง 

ยื่นรอ้งเรียนการทจุริต 

๑.ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ โรงเรียนรัตนโกสินทร์
สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
เลขท่ี 92  หมู่ 3  ตำบล ศาลายา  อำเภอ พุทธ
มณฑล  จังหวัด นครปฐม ๗๓๑๗๐ 

 
๒.รอ้งเรียนเว็บไซตโ์รงเรียน
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๓.รอ้งเรียนโทรศพัท๐์๒-๔๘๒๑๑๕๓-๕๖ 

พิจารณาค ารอ้งเรียนการทจุริต 

ยติุเร่ืองแจง้ผูร้อ้งเรียนรอ้งทกุขท์ราบ 
ไม่ยติุเร่ืองแจง้ผูร้อ้งเรียนรอ้งทกุขท์ราบ 

 

สิน้สดุการด าเนินรายงานผลใหผู้อ้  านวยการ 

ยุติ ไม่ยุติ 
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แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน/เบาะแสการทุจริต (ด้วยตนเอง)  

ท่ี……………………………………………………..………  

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ 
 ข้าพเจ้า......................................................................... อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขท่ี.................... หมู่ท่ี...........  
ตำบล....................................................... อำเภอ…………............................. จังหวัด...........................................  
โทรศัพท์.................................................................. อาชีพ................................................................................. 
ตำแหน่ง........................................................ ถือบัตรเลขท่ี................................................................................ 
ออกโดย............................................วันออกบัตร...........................................บัตรหมดอายุ..............................   
มีความประสงค์ขอร้องทุกข์/ร้องเรียน/เบาะแสการทุจริต พิจารณาดำเนินการช่วยเหลือ หรือแก้ไขปัญหา 
เรื่อง………......................................................................................................................................................... ...
..............................................................................................................................................................................
....................... .....................................................................................................................................................
...................................................... ......................................................................................................................
.................................................................................... ........................................................................................
................................................................................................................. ท้ังนี้ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคำร้อง
ทุกข์/ร้องเรียน/เบาะแสการทุจริต ตามข้างต้นเป็นจริง และยินดีรับผิดชอบท้ังทางแพ่งและทางอาญา หากจะ
พึงมี โดยข้าพเจ้าขอส่งเอกสารหลักฐานประกอบการร้องทุกข์/ร้องเรียน/เบาะแสการทุจริต (ถ้ามี) ได้แก่ 
๑) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 
๒) ............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 
๓) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 
๔) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด 
๕) .............................................................................................................................. จำนวน............ชุด  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป  

                                                       ขอแสดงความนับถือ 

                                        (ลงช่ือ) ................................................ 

                                                (............................................) ผู้ร้องทุกข์/ร้องเรียน/เบาะแสการทุจริต 


