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ประกาศจังหวัดอ่างทอง 
เรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน 

กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
 
  ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ  ระยะที่  3               
(พ.ศ. 2560 – 2564) ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนทุกภำคส่วนมีกลไกกำรบูรณำกำรกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ
ในกำรขับเคลื่อนแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และกำรส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมของส่วนรำชกำร 
ให้สำมำรถตอบสนองต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตได้อย่ำงทันท่วงที อันจะส่งผลให้กำรทุจริตในสังคมไทยลดลง นั้น 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตของจังหวัดอ่ำงทอง             
สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตภำครัฐ  จึงก ำหนดหลักเกณฑ์ 
มำตรกำร และแนวทำงกำรปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน กรณีเกิดกำรทุจริตและพฤติกรรมมิชอบของ
บุคลำกรในจังหวัดอ่ำงทอง ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศจังหวัดอ่ำงทอง เรื่อง หลักเกณฑ์ มำตรกำร และแนวทำง
ปฏิบัติเกี่ยวกับกำรจัดกำรข้อร้องเรียน กรณีเกิดกำรทุจริตและพฤติมิชอบของบุคลำกรในจังหวัดอ่ำงทอง ” 
  ข้อ ๒ บทนิยำมในประกำศนี้ 
  “เจ้ำหน้ำที่” หมำยควำมว่ำ ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร และพนักงำน
จ้ำงเหมำบริกำรในสังกัดจังหวัดอ่ำงทอง 
  “ทุจริต” หมำยควำมว่ำ กำรแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย
ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
  “ประพฤติมิชอบ” หมำยควำมว่ำ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติ หรือละเว้นกำรปฏิบัติกำร
อย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจในต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ
ข้อบังคับ ค ำสั่ง อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมำยจะควบคุมดูแลกำรรับ กำรเก็บรักษำ กำรใช้เงิน หรือทรัพย์สิน
ของส่วนรำชกำร ไม่ว่ำกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัตินั้นเป็นกำรทุจริตด้วยหรือไม่ก็ตำม และให้ควำมหมำย
รวมถึงกำรประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงในหน้ำที่ดังกล่ำวด้วย 
  “ข้อร้องเรียน” หมำยถึง ข้อร้องเรียนเรื่องกำรทุจริต กำรปฏิบัติหรือละเว้น               
กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสังกัด และข้อกล่ำวหำเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบต่อประชำชน ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ค ำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง            
และไม่มีธรรมำภิบำลตำมที่กฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำรที่เก่ียวข้องได้ก ำหนดไว้ 
  “กำรตอบสนอง” หมำยถึง กำรส่งต่อให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง กำรตรวจสอบและ
น ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน ด ำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตำมระเบียบ       
ข้อกฎหมำย พร้อมกับแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลหรือควำมคืบหน้ำของกำรด ำเนินกำรภำยในเวลำสิบห้ำวัน             
ทั้งนี้ กรณีที่ข้อร้องเรียนไม่ได้ระบุชื่อและที่อยู่หรือหมำยเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ หรืออีเมล์ติดต่อของผู้ร้องเรียน
จะพิจำรณำกำรตอบสนองสิ้นสุดที่กำรน ำเรื่องร้องเรียนเข้ำสู่กระบวนกำรสอบสวนข้อเท็จจริง แจ้งตักเตือน
ด ำเนินคดี หรืออ่ืนๆ ตำมกฎหมำยและระเบียบที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๓ หลักเกณฑ์และรำยละเอียดในกำรร้องเรียน 
 ๓.๑ หลักเกณฑ์กำรร้องเรียน 
 ๓.๑.๑ เรื่องที่จะน ำมำร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ผู้ร้องเรียนได้รับควำมเดือดร้อน
หรือเสียหำย อันเนื่องมำจำกเจ้ำหน้ำที่ในเรื่อง ดังต่อไปนี้ 

/ (๑) กระท ำ … 
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   (๑) กระท ำกำรทุจริตต่อหน้ำที่รำชกำร 
   (๒) กระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่รำชกำร 
   (๓) ละเลยหน้ำที่ตำมท่ีกฎหมำยก ำหนดให้ต้องปฏิบัติ 
   (๔) ปฏิบัติหน้ำที่ล่ำช้ำเกินสมควร 
   (๕) กระท ำกำรนอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตำมกฎหมำย 
 ๓.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่ำวที่สร้ำง
ควำมเสียหำยแก่บุคคลที่ขำดหลักฐำนแวดล้อมท่ีปรำกฎชัดแจ้ง ตลอดจนขำดพยำนบุคคลแน่นอน 
  ๓.๒ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ 
 ๓.๒.๑ ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมำยเลขโทรศัพท์ หรืออีเมล์ติดต่อกลับ 
 ๓.๒.๒ ชื่อหน่วยงำน หรือเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน 
 ๓.๒.๓ กำรกระท ำทั้งหลำยที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริง    
หรือพฤติกำรณ์ตำมสมควรเกี่ยวกับกำรกระท ำดังกล่ำว หรือแจ้งช่องทำง เบำะแสกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่อย่ำง
ชัดเจนเพื่อด ำเนินกำรสืบสวน สอบสวน 
 ๓.๒.๔ ค ำขอของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๕ ลำยมือชื่อของผู้ร้องเรียน 
 ๓.๒.๖ ระบุวัน เดือน ปี 
 ๓.๒.๗ ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ หรือพยำนบุคคล (ถ้ำมี)     
   ๓.๓ กรณีกำรร้องเรียนที่มีลักษณะบัตรสนเท่ห์จะรับพิจำรณำเฉพำะรำยที่ระบุ       
หลักฐำนกรณีแวดล้อมปรำกฎชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยำนบุคคลแน่นอนเท่ำนั้น 
   ๓.๔ เรื่องร้องเรียนที่อำจไม่รับพิจำรณำ 
 ๓.๔.๑ ข้อร้องเรียนที่มิได้ท ำเป็นหนังสือ 
 ๓.๔.๒ ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยำน หรือหลักฐำนที่เพียงพอ  
 ๓.๔.๓ ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรำยกำรตำมข้อ ๓.๒ เช่น ข้อ 3.2.5 
   ๓.๕ ช่องทำงกำรร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสำมำรถส่งข้อร้องเรียนผ่ำนช่องทำง ดังนี้ 
 ๓.๕.๑ ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอ่ำงทอง 
ศำลำกลำงจังหวัดอ่ำงทอง ถนนเทศบำล 1 ต ำบลบำงแก้ว อ ำเภอเมืองอ่ำงทอง จังหวัดอ่ำงทอง 14000 
 ๓.๕.๒ ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์ www.angthong.go.th 
  ข้อ ๔ กระบวนกำรพิจำรณำด ำเนินกำร ให้ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งจังหวัดอ่ำงทอง ที่ ๑๔/๒๕๕๘ 
ลงวันที่ ๖ มกรำคม ๒๕๕๘ เรื่อง กำรจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตจังหวัดอ่ำงทอง 
 ๔.๑ ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ศูนย์ด ำรงธรรม
จังหวัดอ่ำงทอง ด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีเกิดกำรทุจริตและพฤติมิชอบของบุคลำกรในจังหวัดอ่ำงทอง 
โดยรวบรวม ข้อมูล กำรร้องเรียนเสนอผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจำรณำ
เฉพำะรำยที่มีลักษณะตำมท่ีก ำหนดในประกำศนี้ 
 ๔.๒ ด้ำนกำรคุ้มครองจริยธรรม ให้กลุ่มงำนบริหำรทรัพยำกรบุคคล ส ำนักงำน
จังหวัดอ่ำงทอง เป็นหน่วยประสำนกำรด ำเนินกำร ให้มีบทบำทหน้ำที่ในกำรด ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ผ่ำนกลไกประชำรัฐ และเป็นเครือข่ำยส ำคัญในกำรขับเคลื่อนนโยบำย และมำตรกำรต่ำงๆ ในกำรต่อต้ำน          
กำรทุจริตในระดับจังหวัด และระดับท้องถิ่น 
 

/ ๔.๓ ถ้ำเห็น … 
 

http://www.angthong.go.th/
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 ๔.๓ ถ้ำเห็นว่ำข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่ำเหตุใดๆ ให้เจ้ำหน้ำที่แนะน ำ
ให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ถ้ำเห็นว่ำข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม่อำจแก้ไข           
ให้ถูกต้องได้ หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ ในอ ำนำจหน้ำที่ของจังหวัดอ่ำงทองหรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไข              
ข้อร้องเรียนภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด ให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่ำว ต่อหัวหน้ำศูนย์ปฏิบัติกำร
ต่อต้ำนกำรทุจริตจังหวัดอ่ำงทอง เพ่ือด ำเนินกำรต่อไป และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบถึงขั้นตอนหรือระยะเวลำ
กำรพิจำรณำเรื่องร้องเรียนเท่ำที่จะสำมำรถกระท ำได้ 
          ๔.๔ กรณีที่ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง เห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือมอบหมำยให้ผู้ใดตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัดอ่ำงทอง ด ำเนินกำรตำมค ำสั่งนั้น 
 ๔.๕ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงที่ได้รับแต่งตั้ง มีหน้ำที่รวบรวมข้อเท็จจริง
ที่เกี่ยวข้อง และพิจำรณำไต่สวนหำข้อเท็จจริงว่ำด้วยเรื่องร้องเรียนมีมูลควำมจริงหรือไม่เพียงใด โดยให้
ด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งท ำควำมเห็นเสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง ว่ำมีกำรกระท ำทุจริต               
และพฤติมิชอบเกิดขึ้นหรือไม่ และเป็นกำรกระท ำผิดวินัยหรือไม่ หำกเป็นกรณีไม่มีมูลที่ควรกล่ำวหำให้เสนอ
ควำมเห็นต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง และยุติเรื่อง 
   ๔.๖ ในกำรพิจำรณำไต่สวนข้อเท็จจริงให้ด ำเนินกำรอย่ำงลับ และต้องเปิดโอกำส          
ให้เจ้ำหน้ำที่ผู้ถูกกล่ำวหำพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่ำงเป็นธรรม  
 ๔.๗ ให้คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงรำยงำนผลกำรสอบสวนต่อผู้ว่ำรำชกำร
จังหวัดอ่ำงทอง ภำยในสำมสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแต่งตั้ง หำกมีเหตุผลควำมจ ำเป็นที่มิอำจหลีกเลี่ยงได้ 
คณะกรรมกำรฯ อำจเสนอขอขยำยระยะเวลำด ำเนินกำรต่อผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง โดยเสนอขอขยำย
ระยะเวลำได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้ำวัน 
 ๔.๘ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรในเบื้องต้นเป็นประกำรใด ให้ศูนย์ด ำรงธรรมจังหวัด
อ่ำงทอง แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบภำยในเวลำสิบห้ำวัน 
  ๔ .๙ ในกรณีที่ข้อร้องเรียนเป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจกำรพิจำรณำของ              
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดอ่ำงทอง ให้ด ำเนินกำร ดังนี้ 
 ๔.๙.๑ ส่งต่อเรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง ในกรณีที่            
ข้อร้องเรียนระบุถึงชื่อหน่วยงำนนั้นๆ ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำรตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 
 ๔ .๙ .๒ ส่งเรื่องร้องเรียนไปยังผู้ร้องเรียน กรณีที่ผู้ร้องเรียนไม่ได้ระบุถึง
หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องโดยตรง พร้อมชี้แจงเหตุผล และแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ถือเป็นกำรสิ้นสุดกระบวนกำร
ตอบสนองต่อข้อร้องเรียน 

 จึงประกำศเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ 

 ประกำศ ณ วันที่     มิถุนำยน พ.ศ. 2562 
 
 

 

 

 

 

 



   

   

กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนของจังหวัดอ่างทอง 

 

          ๓ วัน                                                                 

 

 

 

 

 

 

๓ วัน      ไม่ใช่ 

 

 

 

    ๑๕ วัน 

 

 

 

 ๓ วัน 

 

 

 

๕ วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อร้องเรียน 

ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตรับเรื่อง
ร้องเรียน 

เรื่องภำยใน
หน่วยงำนหรือไม่ 

ส่งให้หน่วยงำนที่รับผิดชอบโดยตรง 

แจ้งผลกำรด ำเนินกำรเบื้องต้น 
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 

เสนอผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด พิจำรณำ 

ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริง /  

มอบหมำยผู้รับผิดชอบ 

ด ำเนินกำรสอบสวนข้อเท็จจริง 

ผลกำร 
สอบสวน/พิจำรณำ 

แจ้งผล 
ให้ผู้ร้องเรียนทรำบ 



   

   

 
ค าขอร้องเรียน 

เรื่อง “การทุจริตและพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ของจังหวัดอ่างทอง” 

 

ชื่อ – สกุล ผู้ร้องเรียน…………………………………………………………………….เบอร์โทรศัพท…์………………………………. 

ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

ชื่อ – สกุล ผู้ถูกร้องเรียน……………………………………………………………………สังกัด………………………………………….. 

ต ำแหน่ง/ระดับ หรือข้อมูลที่สำมำรถบ่งชี้และสืบทรำบตัวผู้กล่ำวหำได้……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

รำยละเอียดเรื่องร้องเรียน……………………………………………………………………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

                                              ลงชื่อ……………….…………………………………..ผู้ร้องเรยีน 

     (…………………………………………….) 

                                                                  วันที…่……เดือน……………………………พ.ศ. ………………… 

 

 

 

 



   

   

ค ำแนะน ำกำรท ำหนังสือกำรร้องเรียนทุจริต 
 

๑. ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยค ำสุภำพ และมีรำยละเอียดกำรร้องเรียน ดังนี้ 

    ๑.๑ ชื่อ – สกุล ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ของผู้ถูกร้องเรียน 

    ๑.๒ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง สังกัดของผู้ถูกร้องเรียน หรือข้อมูลที่สำมำรถบ่งชี้และสืบทรำบตัวร้องเรียนได้ 

    ๑.๓ บรรยำยกำรกระท ำที่เป็นเหตุแห่งกำรร้องเรียน โดยระบุข้อมูล ดังนี้ 

          ๑) กำรกระท ำที่เป็นเหตุร้องเรียน 

 ๒) มีข้ันตอนหรือรำยละเอียดกำรกระท ำเหตุนั้นอย่ำงไร 

 ๓) ระบุพยำนเอกสำร พยำนวัตถุ พยำนบุคคล (ถ้ำม)ี 

๒. ลงลำยมือชื่อ และเขียนชื่อ – สกุล ด้วยตัวบรรจง พร้อมแจ้งที่อยู่ของผู้ร้องเรียนให้ชัดเจน                              
เพ่ือให้จังหวัดอ่ำงทอง สำมำรถติดต่อผู้ร้องเรียนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


