
 

 

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 
กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

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

  ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้ม
ที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี  
เพ่ือให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการด าเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์
และปลูกจิตส านึกค่านิยมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและ  
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ  จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการก าหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต  ซึ่งถือเป็นที่มาของการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ  
มิชอบ ทั้งนี้ ตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล 
ในการบริหารงานและส่งเสริมส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้

 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้เล็งเห็นถึง
ความส าคัญในเรื่องนี้โดยเห็นว่าการสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรมและ           
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ 
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นธรรมและเสมอภาค ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอด 
จนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ให้ประชาชนเกิด
ความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ  ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย  



จึงก าหนดหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดังนี้ 

 ข้อ ๑  ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย” 

 ข้อ ๒  บทนิยมในประกาศนี้ 

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

 “ทุจริต”  หมายความว่า  การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองและผู้อื่น 

 “ประพฤติมิชอบ”  หมายความว่า  การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในต าแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือใช้อ านวยในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการไม่ว่าการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้รวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย 

 “ข้อร้องเรียน”  หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนตามที่กฏหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้ 

 “การตอบสนอง”  หมายถึง  การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  การตรวจสอบและน าเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับแจ้งให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการด าเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ
และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การ  
น าเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด าเนินคดีหรืออ่ืนๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย 

 ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน 

 ๓.๑  หลักเกณฑ์การร้องเรียน 

                 ๓.๑.๑  เรื่องที่จะน ามาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ ร้องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย                
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในเรื่องดังต่อไปนี้ 
  (๑)  กระท าการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
  (๒)  กระท าความผิดต่อหน้าที่ราชการ 
  (๓)  ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายก าหนดให้ต้องปฏิบัติ 
  (๔)  ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร 



  (๕)  กระท าการนอกเหนืออ านาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
        ๓.๑.๒  เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล
ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมท่ีปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลแน่นอน 
 ๓.๒  ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค าสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
        ๓.๒.๑  ชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องเรียน 
        ๓.๒.๒  ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ๆเก่ียวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน 
        ๓.๒.๓  การกระท าทั้งหมายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน รวมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระท าดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการกระท าทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพ่ือ
ด าเนินการสืบสวน สอบสวน) 
       ๓.๒.๔  ค าขอของผู้ร้องเรียน 
       ๓.๒.๕  ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
       ๓.๒.๖  ระบุวัน เดือน ปี 
       ๓.๒.๗  ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี) 
 ๓.๓  กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น 
 ๓.๔  เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา 
       ๓.๔.๑  ข้อร้องเรียนที่มิได้ท าเป็นหนังสือ 
       ๓.๔.๒  ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานที่เพียงพอ 
       ๓.๔.๓  ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๓.๒ 
 ๓.๕  ช่องทางการร้องเรียน  ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ 
           ๓.๕.๑ ส่งข้อร้องเรียนหรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรง ที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียน
วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
         ๓.๕.๒ ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ๐-๕๓๑๗-๔๕๕๑ โทรสาร ๐-๕๓๑๗-๔๕๕๕  ต่อ ๑๒๕ แจ้งศูนย์
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
         ๓.๕.๓ ร้องเรียนผ่านทางเว็ปไซต์โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัด
เชียงราย www.pcccr.ac.th หรือ ทาง Facebook โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัด
เชียงราย 
         ๓.๕.๔ ทางไปรษณีย์ ส่งเรื่องร้องเรียนมาที่ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนวิทยาศาสตร์  
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย ๓๔๕ หมู่ ๒ ต าบลรอบเวียง อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
๕๗๐๐๐ 
        ๓.๕.๕ ร้องเรียนผ่านกล่องแสดงความคิดเห็น ซึ่งติดไว้ที่หน้าห้องผู้อ านวยการ อาคารส านักงาน    
ชั้น ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย 
 ข้อ ๔  กระบวนการพิจารณาด าเนินการ 
                   ๔.๑  ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน 



         ๔.๒  เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมข้อร้องเรียน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามล าดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่ก าหนดใน
ประกาศนี ้
         ๔.๓  กรณีท่ีผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง  ให้ศูนย์ปฏิบัติต่อต้านการทุจริต
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายด าเนินการตามค าสั่งนั้น 
         ๔.๔  ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง  มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วพร้อมทั้งท าความเห็นเสนอผู้อ านวยการสถานศึกษา ว่ามีการกระท าทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดข้ึนหรือไม่
และเป็นการกระท าผิดวินัยหรือไม่ หากเป็นกรณีไม่มีข้อมูลที่ควรกล่าวหาให้เสนอความเห็นต่อผู้ อ านวยการ
สถานศึกษาและยุติเรื่อง 
          ๔.๕ ให้พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด าเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม 
         ๔.๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจ าเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯอาจเสนอ
ขยายระยะเวลาด าเนินการต่อผู้อ านวยการสถานศึกษา โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน 
๑๕ วัน  
          ๔.๗ เมื่อมีการด าเนินการในเบื้องต้นประการใดให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตแจ้งให้ 
ผู้ร้องเรียนทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วัน เว้นแต่กรณีที่ผู้ร้องเรียน ไม่ให้ข้อมูลที่สามารถติดต่อกลับไปยัง 
ผู้ร้องเรียนได้ 
         ๔.๘ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ านาจการพิจารณาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้ด าเนินการดังนี้ 
               ๔.๘.๑ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
               ๔.๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายประดิษฐ์     โพธิกลาง) 
ผู้อ านวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 

   
 


