ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน
กรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
......................................................................
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐในปัจจุบัน นับเป็นปัญหาที่รุนแรงและมีแนวโน้ม
ที่จะพัฒนารูปแบบให้สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งมีผลกระทบและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้นทุกปี
เพื่อให้ระบบราชการและการปฏิบัติงานของบุคลากรของภาครัฐมีความโปร่งใส และมีการดาเนินการถูกต้องตาม
กฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ จะต้องมีการจัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมและความคุ้มค่าของทรัพยากรที่ใช้ไป โดยต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใสมีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์
และปลู ก จิ ต ส านึ ก ค่ า นิ ย มให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากรภาครั ฐ และ
ให้ผู้ปฏิบัติงานมีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปราศจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบรวมทั้งปัญหาความเสื่อมศรัทธาในการบริหารราชการ จากปัญหาดังกล่าวรัฐบาลจึงได้มีการกาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต ซึ่งถือเป็นที่มาของการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ทั้งนี้ ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบได้กาหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กาหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงานและส่งเสริมส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้
โรงเรี ย นวิท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิท ยาลั ย เชีย งราย อ าเภอเมือ ง จั งหวั ดเชีย งราย ได้เ ล็ ง เห็ น ถึ ง
ความส าคั ญ ในเรื่ อ งนี้ โ ดยเห็ น ว่ า การสร้ า งองค์ ก รภาคราชการให้ มี ค วามโปร่ ง ใส มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมและ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้าง
จิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการมีจิตสานึกที่ดีในการให้บริการ
ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรมและเสมอภาค ทาให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอด
จนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการ ดังนั้นโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

จึงกาหนดหลักเกณฑ์มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ดังนี้
ข้ อ ๑ ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศโรงเรี ย นวิ ท ยาศาสตร์ จุ ฬ าภรณราชวิ ท ยาลั ย เชี ย งราย เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย”
ข้อ ๒ บทนิยมในประกาศนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
“ทุจริต” หมายความว่า การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองและผู้อื่น
“ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดในตาแหน่ง
หรือหน้าที่ หรือใช้อานวยในตาแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่ง อย่างใดอย่าง
หนึ่ง ซึ่งมุ่งหมายจะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของส่วนราชการไม่ว่าการปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตาม และให้รวมถึงการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ดังกล่าวด้วย
“ข้อร้องเรียน” หมายถึง ข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยด้วยความรับผิดชอบ
ต่อประชาชนตามที่กฏหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องได้กาหนดไว้
“การตอบสนอง” หมายถึง การส่งต่อให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การตรวจสอบและนาเรื่องร้องเรียน
เข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดี หรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมายพร้อมกับแจ้งให้
ผู้ร้องเรียนทราบผลหรือความคืบหน้าของการดาเนินการภายในเวลา 15 วัน ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อ
และที่อยู่หรือหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้หรืออีเมลติดต่อของผู้ร้องเรียนจะพิจารณาการตอบสนองสิ้นสุดที่การ
นาเรื่องร้องเรียนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ดาเนินคดีหรืออื่นๆ ตามระเบียบข้อกฎหมาย
ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรายละเอียดในการร้องเรียน
๓.๑ หลักเกณฑ์การร้องเรียน
๓.๑.๑ เรื่ อ งที่ จ ะน ามาร้ อ งเรี ย นต้ อ งเป็ น เรื่ อ งที่ ผู้ ร้ อ งได้ รั บ ควา มเดื อ ดร้ อ นหรื อ เสี ย หาย
อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ในเรื่องดังต่อไปนี้
(๑) กระทาการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
(๒) กระทาความผิดต่อหน้าที่ราชการ
(๓) ละเลยหน้าที่ตามกฎหมายกาหนดให้ต้องปฏิบัติ
(๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร

(๕) กระทาการนอกเหนืออานาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๑.๒ เรื่องร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหายแก่บุคคล
ที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนพยานบุคคลแน่นอน
๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคาสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้
๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ๆเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน
๓.๒.๓ การกระทาทั้งหมายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน รวมทั้งข้อเท็จจริงและพฤติการณ์ตาม
สมควรเกี่ยวกับการกระทาดังกล่าว (หรือแจ้งช่องทางเบาะแสการกระทาทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจนเพื่อ
ดาเนินการสืบสวน สอบสวน)
๓.๒.๔ คาขอของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๕ ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน
๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี
๓.๒.๗ ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล (ถ้ามี)
๓.๓ กรณี การร้ อ งเรี ย นที่มี ลั กษณะเป็น บัต รสนเท่ ห์ จะรั บพิจ ารณาเฉพาะรายที่ระบุห ลั กฐานกรณี
แวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น
๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่ไม่อาจรับพิจารณา
๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ทาเป็นหนังสือ
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 เชีย งราย จังหวัดเชียงราย ๓๔๕ หมู่ ๒ ตาบลรอบเวียง อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
๕๗๐๐๐
๓.๕.๕ ร้องเรียนผ่ านกล่องแสดงความคิดเห็น ซึ่งติดไว้ที่หน้าห้องผู้อานวยการ อาคารสานักงาน
ชั้น ๒ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย จังหวัดเชียงราย
ข้อ ๔ กระบวนการพิจารณาดาเนินการ
๔.๑ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย
เป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน

๔.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตรวบรวมข้อร้องเรียน
เสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กาหนดใน
ประกาศนี้
๔.๓ กรณีที่ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เห็นสมควรแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือมอบหมายให้ผู้ใ ดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ ปฏิบัติต่อต้านการทุจริต
โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงรายดาเนินการตามคาสั่งนั้น
๔.๔ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้อง
และพิจารณาไต่สวนหาข้อเท็จจริงว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลความจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้ดาเนินการให้แล้วเสร็จ
โดยเร็วพร้อมทั้งทาความเห็นเสนอผู้อานวยการสถานศึกษา ว่ามีการกระทาทุจริตและประพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่
และเป็ น การกระทาผิ ดวินั ย หรื อไม่ หากเป็ นกรณีไม่มีข้อมูล ที่ควรกล่ าวหาให้ เสนอความเห็ นต่อผู้ อานวยการ
สถานศึกษาและยุติเรื่อง
๔.๕ ให้พิจารณาไต่สวนข้อเท็จจริงให้ดาเนินการอย่างลับ และต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ถูก
กล่าวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรม
๔.๖ ให้คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงรายงานผลการสอบสวนต่อผู้อานวยการสถานศึกษา
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หากมีเหตุผลความจาเป็นที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ คณะกรรมการฯอาจเสนอ
ขยายระยะเวลาดาเนินการต่อผู้อานวยการสถานศึกษา โดยเสนอขอขยายระยะเวลาได้ไม่เกิน ๒ ครั้ง ๆ ละไม่เกิน
๑๕ วัน
๔.๗ เมื่ อ มี ก ารด าเนิ น การในเบื้ อ งต้ น ประการใดให้ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต แจ้ ง ให้
ผู้ ร้ องเรี ย นทราบภายในระยะเวลา ๑๕ วั น เว้น แต่ กรณีที่ ผู้ ร้ อ งเรีย น ไม่ ให้ ข้ อมู ล ที่ ส ามารถติ ดต่ อกลั บ ไปยั ง
ผู้ร้องเรียนได้
๔.๘ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออานาจการพิจารณาของโรงเรียนวิทยาศาสตร์
จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย ให้ดาเนินการดังนี้
๔.๘.๑ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อ
หน่วยงานนั้นๆ ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
๔.๘.๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผลและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการตอบสนองต่อข้อร้องเรียน
ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

(นายประดิษฐ์ โพธิกลาง)
ผู้อานวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย

