แนวทางการดาเนินการต่อเรือ่ งร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
จังหวัดนนทบุรี
***************************************************
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อกำหนดขั้นตอน วิธีกำร ผู้รับผิดชอบในกำรรับและส่งต่อเรื่องร้องเรียน
1.2 เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ส่วนรับเรื่องร้องเรียน
2. ขอบเขต
ครอบคลุมกระบวนกำรรับเรื่องร้องเรียน และส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเพื่อไป
ดำเนินกำรต่อไป
3. นิยาม
3.1 แบบฟอร์มรำยงำนกำรับเรื่องร้องเรียน ประจำจังหวัดนนทบุรีอ้ำงอิงจำกศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุรี (ศดธ.จ.นบ.) หมำยถึง เอกสำรที่ใช้ในกำรบันทึกเรื่องแบบบันทึกคำร้อง/ร้องเรียน/ขอควำม
ช่วยเหลือของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
3.2 ผู้รับบริกำร หมำยถึง ประชำชน หรือบุคคลทั่วไปที่ติดต่อแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่ำนศูนย์ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุรี (ศดธ.จ.นบ.) กรณีเจ้ำหน้ำที่รัฐทุจริต
3.3 ประเมินควำมพึงพอใจ หมำยถึง กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร
4. วิธีการร้องเรียน
ผู้รับบริกำรสำมำรถแจ้งเรื่องร้องเรียนโดยติดต่อเข้ำมำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ประกอบด้วย
- โทรศัพท์สำยด่วน 1567
- เว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี www.nonthaburi.go.th โดยกำรบันทึกข้อมูลที่ต้องกำรร้องเรียน
ผ่ำนช่องทำงดังกล่ำว
- ร้องเรียนด้วยตนเองที่ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี (ศดธ.จ.นบ) ณ ชั้น 1 ศำลำกลำง
จังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
- ร้องเรียนผ่ำนไปรษณีย์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี (ศดธ.จ.นบ) ณ ชั้น 1 ศำลำกลำง
จังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
จำกนั้ น เจ้ ำหน้ ำที่รั บ เรื่ องร้องเรี ยนบัน ทึกรำยละเอี ยดปัญหำกำรทุจ ริ ต และด ำเนินกำรตำม
ขั้นตอนกำรปฏิบัติต่อไป

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ

ขั้นตอนการปฏิบัติรับแจ้งและจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต

ขั้นตอน
1. เมื่อผู้รับบริกำรติดต่อ เข้ำมำผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ
ประกอบด้วย
- โทรศัพท์สำยด่วน 1567
- ร้ องเรี ยนด้วยตนเองที่ ศูนย์ ดำรงธรรมจั งหวัดนนทบุรี
(ศดธ.จ.นบ) ณ ชั้ น 1 ศำลำกลำงจั ง หวัดนนทบุ รี
ถนนรัตนำธิเบศร์ ตำบลบำงกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี
- ร้องเรียนผ่ำนเว็บไซต์จังหวัดนนทบุรี
www.nonthaburi.go.th
- ร้องเรียนผ่ำนไปรษณีย์ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
(ศดธ.จ.นบ) ณ ชั้น 1 ศำลำกลำงจังหวัดนนทบุรี
ถนนรั ต นำธิ เ บศร์ ต ำบลบำงกระสอ อ ำเภอเมื อ ง
จังหวัดนนทบุรี 11000
2. เจ้ ำหน้ ำที่รั บ เรื่ องร้ อ งเรี ย นบั น ทึกรำยละเอีย ด
ปัญหำกำรทุจริตรวมถึงบันทึกข้อมูลเพื่อยืนยันตัวบุคคล
ของผู้รับบริกำรได้แก่ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง หมำยเลขโทรศัพท์
(กรณีที่จำเป็นต้องมีกำรติดต่อสอบถำมข้อมูลเพิ่มเติม) และ
ควำมเกี่ยวข้องหรือควำมสั มพันธ์ระหว่ำงผู้รับบริกำรกับ
ผู้ถูกร้องเรียน พร้อมหลักฐำนประกอบเรื่อง ลงในระบบ
บริหำรจัดกำรเรื่องร้องเรียน ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะเป็นควำมลั บ
โดยจะมีกำรกำหนดสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูล
3. หลั กจำกเจ้ ำหน้ ำที่ รั บเรื่ องร้ องเรี ยนได้ ส่ งเรื่ อง
ร้องเรี ยนผ่ ำนระบบแล้ ว เจ้ ำหน้ ำที่ศูนย์ ดำรงธรรม
จังหวัดนนทบุรี (ศดธ.จ.นบ.) จะเป็นผู้คัดกรองเรื่องแล้ว
เสนอผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนนทบุรี
ผ่ำนเรื่องเข้ำระบบสำรบรรณเพื่อส่งให้กับ เจ้ำหน้ำที่
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ (นิ ติก รช ำนำญกำรพิเ ศษ ส ำนั ก งำน
จังหวัดนนทบุรี)
4. เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ (นิติกรชำนำญกำรพิเศษ สำนักงำน
จังหวัดนนทบุ รี ) ตรวจสอบข้อเท็จ จริ งและนำเสนอ
เลขำนุกำรศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตจังหวัดนนทบุรี
(ศปท.จ.นบ.) กลั่นกรองและผ่ำนเรื่องไปยังรองผู้อำนวยกำร
ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริตจังหวัดนนทบุรี (ศปท.จ.นบ.)
เพื่อนำเสนอผู้อำนวยกำรศูนย์ปฏิบัติกำรต่อต้ำนกำรทุจริต
จังหวัดนนทบุรี (ศปท.จ.นบ.) พิจำรณำและสั่งกำร
5. เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ รั บผิ ดชอบ (นิ ติ กรช ำนำญกำรพิ เศษ
สำนักงำนจังหวัดนนทบุรี ) ได้รับทรำบผลกำรดำเนินกำร
และท ำกำรติ ดต่ อกลั บไปแจ้ ง ผลกำรด ำเนิ น กำร
ตรวจสอบให้ผู้ร้องเรียนทรำบ

ผู้รับบริการ

ผู้รับผิดชอบ

ระยะเวลา
ไม่เกิน 1 วัน

ประชำชนแจ้ง
เรื่องร้องเรียน

เจ้ำหน้ำที่
ศดธ.จ.นบ
ขอข้อมูล
รำยละเอียดและ
เอกสำรประกอบ
พร้อมบันทึก
คำร้องเรียน

1 วัน

1 วัน
หัวหน้ำงำน
ตรวจสอบเรื่อง/
จัดทำบันทึก
(ลับ) เสนอผู้มี
อำนำจลงนำม
นิติกร
ชำนำญกำรพิเศษ
(สนจ.) รับ
เรื่องตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง
แจ้ง
ผู้ร้องเรียนทรำบ

1 วัน

