
คูมือสําหรับประชาชน: การรับแจงเรื่องราวรองทุกข
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ:องคการบริหารสวนตําบลหนองคายอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
กระทรวง:กระทรวงมหาดไทย

1. ช่ือกระบวนงาน:การรับแจงเรื่องราวรองทุกข
2. หนวยงานเจาของกระบวนงาน:องคการบริหารสวนตําบลหนองคายอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
3. ประเภทของงานบริการ:กระบวนงานบริการท่ีใหบริการในสวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน (กระบวนงานบริการท่ีเบ็ดเสร็จ

ในหนวยเดียว)
4. หมวดหมูของงานบริการ:รับแจง
5. กฎหมายท่ีใหอํานาจการอนุญาต หรือท่ีเกี่ยวของ:

1) พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 13) พ.ศ.2552

2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกขพ.ศ.2552

6. ระดับผลกระทบ: บริการท่ัวไป
7. พื้นท่ีใหบริการ: ทองถ่ิน
8. กฎหมายขอบังคับ/ขอตกลงท่ีกําหนดระยะเวลา ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกข

พ.ศ.2552
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามกฎหมาย / ขอกําหนด ฯลฯ 7วัน

9. ขอมูลสถิติ
จํานวนเฉลี่ยตอเดือน0
จํานวนคําขอท่ีมากท่ีสุด 0
จํานวนคําขอท่ีนอยท่ีสุด 0

10. ช่ืออางอิงของคูมือประชาชน [สําเนาคูมือประชาชน] การรับแจงเรื่องราวรองทุกข 21/08/2558 15:26
11. ชองทางการใหบริการ

1) สถานท่ีใหบริการท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลหนองคายอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา/ติดตอดวย
ตนเองณหนวยงาน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการวันจันทรถึงวันศุกร (ยกเวนวันหยุดท่ีทางราชการกําหนด) ตั้งแตเวลา 08:30
- 16:30 น.
หมายเหตุ -

2) สถานท่ีใหบริการhttp://www.nongkai.org//เว็บไซทและชองทางออนไลน
ระยะเวลาเปดใหบริการ เปดใหบริการตลอด 24 ชั่วโมง
หมายเหตุ -

12. หลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข(ถามี) ในการย่ืนคําขอ และในการพิจารณาอนุญาต
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจัดการเรื่องราวรองทุกขพ.ศ.2552 การเสนอคํารองทุกขผูใดไดรับความเดือดรอน
หรือเสียหายหรืออาจเดือดรอนหรือเสียหายจากการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีหรือสวนราชการหรือจําเปนตองใหสวนราชการ
ชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกขมีสิทธิเสนอคํารองทุกขตอสวนราชการท่ีเก่ียวของได

http://www.nongkai.org//


ผูรองทุกขจะตองรองทุกขดวยตนเองเวนแตผูรองทุกขเจ็บปวยหรือไมสามารถรองทุกขดวยตนเองไดเพราะเหตุจําเปนอ่ืนผู
รองทุกขจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนรองทุกขแทนก็ได

ในกรณีท่ีผูรองทุกขตกอยูในสภาวะท่ีไมสามารถรองทุกขดวยตนเองไดและไมสามารถมอบฉันทะใหผูใดรองทุกขแทนไดใฆผู
บุพการีสามีภริยาหรือผูมีสวนไดเสียเปนผูจัดการรองทุกขแทนได

คํารองทุกขตองทําเปนหนังสือและมีรายการดังตอไปนี้

  (1) ชื่อและท่ีอยูของผูรองทุกข

  (2) ระบุเรื่องอันเปนเหตุใหตองรองทุกขพรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควรเก่ียวกับเรื่องท่ีรองทุกขและคําขอให
สวนราชการชวยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข

  (3) ใชถอยคําสุภาพ

  (4) ลงลายมือชิ่อผูรองทุกขหรือผูรับมอบฉันทะหรือผ จัดการแทนและในกรณีท่ีเปนการมอบฉันทะใหรองทุกขแทนจะตอง
แนบใบมอบฉันทะใหรองทุกขไปดวยคํารองทุกขใดมีรายการไมครบหรือไมชัดเจนหรือไมอาจเขาใจไดใหเจาหนาท่ีสวน
ราชการใหคําแนะนําแกผูรองทุกขเพ่ือดําเนินการแกไขเพ่ิมเติมคํารองทุกขนั้นใหถูกตอง

หากผูรองทุกขประสงคจะใชวิธีการชั่วคราวเพ่ือบรรเทาทุกขจะตองระบุในคํารองทุกขใหชัดเจนวาผูรองทุกขประสงคใหมีการ
ดําเนินการอยางใดพรอมดวยเหตุผลสนับสนุนท่ีแสดงใหเห็นถึงความจําเปนและรีบดวนในการบรรเทาความเดือดรอนท่ีจะ
เกิดข้ึนแกผูรองทุกขโดยชัดแจง

ในกรณียื่นคํารองทุกขแทนถาเจาหนาท่ีสวนราชการผุรับคํารองทุกขเห็นวามีความจําเปนเพ่ือค มครองประโยชนของ
บุคคลภายนอกท่ีอาจเสียหายเพราะการรองทุกขจะขอใหผูรับมอบฉันทะหรือผูจัดการแทนแสดงบัตรประจําตัวประชาชน
หรือเอกสารสําคัญประจําตัวอ่ืนและเหตุผลท่ีตองมีการรองทุกขแทนก็ได

เรื่องราวรองทุกขท่ีจะรับไวพิจารณาจะตองมีลักษณะดังนี้

  (1) เปนเรื่องท่ีมีผูรองทุกขไดรับความเดือดรอนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดรอนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยวไดและ

  (2) ความเดือดรอนหรือความเสียหายท่ีวานั้นเนื่องมาจากเจาหนาท่ีของรัฐละเลยตอหนาท่ีกฎหมายกําหนดใหตองปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวลาชาเกินสมควรกระทําการนอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือขัดหรือไมถูกตองตามกฎหมายกระทําการไม
ถูกตองตามข้ันตอนหรือวิธีการอันเปนสาระสําคัญท่ีกําหนดไวสําหรับการนั้นการกระทําการไมสุจริตหรือโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร

เรื่องราวรองทุกขท่ีไมอาจรับไวพิจารณามีลักษณะดังนี้



  (1) เรื่องรองทุกขท่ีมีลักษณะเปนไปในทางนโยบายโดยตรงซึ่งรัฐบาลตองรับผิดชอบตอสภา

  (2) เรื่องท่ีคณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหนารัฐบาลมีมติเด็ดขาดแลว

  (3) เรื่องท่ีมีการฟองรองเปนคดีอยูในศาลหรือท่ีศาลพิพากษาหรือมีคําสั่งเด็ดขาดแลว

สวนประกอบของคํารองทุกขประกอบดวย

  (1) ชื่อและท่ีอยูของผูรองทุกข

  (2) เรื่องอันเปนเหตุใหรองทุกขพรอมท้ังขอเท็จจริงหรือพฤติการณตามสมควรเก่ียวกับเรื่องท่ีรองทุกข

  (3) ใชถอยคําสุภาพ

  (4) ลายมือชื่อผูรองทุกขดําเนินการยื่นรองทุกขแทนผูอ่ืนจะตองแนบใบมอบฉันทะใหผุรองดวย

วิธีการยื่นคํารองเรียน/รองทุกข

  (1) รองเรียนดวยวาจากรณีนี้จะเหมาะสําหรับเรื่องท่ีมีปญหาหรืออุปสรรคท่ีตองการการแกไขในทันที

  (2) รองเรียนเปนหนังสือเปนกรณีท่ีใชกับการรองเรียนท่ัวไปในทุกเรื่องท่ีตองการการแกไขปญหาหรือตองการการวินิจฉัยชี้
ขาดโดยองคกรท่ีเหนือกวาซึ่งการรองเรียนโดยวิธีนี้ตองทําโดยเขียนหนังสือ (หรือพิมพ) เลาถึงเหตุการณหรือพฤติการณของ
เรื่องท่ีตองการรองเรียนใหชัดเจนมากท่ีสุดแจงข่ือและท่ีอยูใหชัดเจนเพียงพอท่ีเจาหนาท่ีสามารถติดตอไดพรอมท้ังลงลายมือ
ชื่อของผูรองเรยีนถามีเอกสารหรือหลักฐานควรสงไปพรอมกันดวยเพราะจะทําใหการดําเนินการเก่ียวกับเรื่องรองเรียนนั้น
เปนไปไดโดยรวดเร็วข้ึนและสงคํารองเรียนนั้นไปยังสถานท่ีทําการของหนวยงานของรัฐนั้น

การเสนอคํารองทุกขใหกระทําไดดังตอไปนี้

  (1) ยื่นตอเจาหนาท่ีณสวนราชการยื่นดวยตนเองหรือมอบหมายใหผูอ่ืนยื่นแทนซึ่งผ นั้นจะตองอยูในฐานะท่ีจะทราบ
ขอเท็จจริงอันเปนสาเหตุแหงการรองทุกขรองเรียน

  (2) สงทางไปรษณียไปยังสวนราชการหรือ

  (3) กระทําในรูปของขอมูลอิเล็กทรอนิกสตามกฎหมายวาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส

13. ข้ันตอน ระยะเวลา และสวนงานท่ีรับผิดชอบ



ท่ี ประเภทข้ันตอน รายละเอียดของข้ันตอน
การบริการ

ระยะเวลา
ใหบริการ

สวนงาน /
หนวยงานท่ี
รับผิดชอบ

หมายเหตุ

1)
การตรวจสอบเอกสาร ผูรองทุกขยื่นเรื่องราวรอง

ทุกข (ดวยวาจา/หนังสือ) ตอ
เจาหนาท่ี

1 วัน - -

2)

การตรวจสอบเอกสาร เจาหนาท่ีรับคํารองทุกขแจง
หนวยงานเจาของเรื่องท่ี
รับผิดชอบตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามคํารอง

2 วัน - -

3)

การพิจารณา พิจารณาตามพยานหลักฐาน
(กรณีมีเหตุสรุปขอเท็จจริง
และขอกฎหมายพรอมดวย
เหตุผลใหคณะกรรมการ
วินิจฉัยกรณีไมมีเหตุยุติเรื่อง)

3 วัน - -

4)
- แจงผลเรื่องราวรองทุกขตอผู

ยื่นคํารอง
1 วัน - -

ระยะเวลาดําเนินการรวม 7 วัน

14. งานบริการนี้ผานการดําเนินการลดข้ันตอน และระยะเวลาปฏิบัติราชการมาแลว
ยังไมผานการดําเนินการลดข้ันตอน

15. รายการเอกสารหลักฐานประกอบการย่ืนคําขอ
15.1) เอกสารยืนยันตัวตนท่ีออกโดยหนวยงานภาครัฐ

ท่ี รายการเอกสาร
ยืนยันตัวตน

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) บัตรประจําตัว
ประชาชน

- 0 1 ฉบับ -

15.2) เอกสารอ่ืน ๆ สําหรับย่ืนเพิ่มเติม

ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

1) หนังสือรองทุกข - 1 0 ฉบับ -

2) ใบมอบฉันทะ
(กรณีไมสามารถ

- 1 0 ฉบับ -



ท่ี รายการเอกสาร
ย่ืนเพิ่มเติม

หนวยงานภาครัฐผู
ออกเอกสาร

จํานวนเอกสาร
ฉบับจริง

จํานวนเอกสาร
สําเนา

หนวยนับ
เอกสาร หมายเหตุ

รองทุกขดวย
ตนเองได)

16. คาธรรมเนียม
ไมมีขอมูลคาธรรมเนียม

17. ชองทางการรองเรียน
1) ชองทางการรองเรียนสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหนองคายอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
หมายเหตุ(.รองเรียนทางเว็บไซต (www.nongkai.org) 2.รองเรียนทางโทรศัพท (0-4475-6254) 3.รองเรียนทาง
ไปรษณีย (54 หมูท่ี 4 ตําบลหนองคายอําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา 30180) 4.รองเรียนดวยตนเอง 5.
รองเรียนทางอีเมล (nnongkai@gmail.com))

2) ชองทางการรองเรียนศูนยบริการประชาชนสํานักปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ( เลขท่ี 1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300 / สายดวน 1111 / www.1111.go.th / ตูปณ.1111 เลขท่ี
1 ถ.พิษณุโลกเขตดุสิตกทม. 10300)

18. ตัวอยางแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก
ไมมีแบบฟอรม ตัวอยาง และคูมือการกรอก

19. หมายเหตุ
-

วันท่ีพิมพ 24/08/2558
สถานะ รออนุมัติข้ันท่ี 2 โดยสํานักงาน

ก.พ.ร. (OPDC)
จัดทําโดย องคการบริหารสวนตําบลหนองคาย

อําเภอประทายจังหวัดนครราชสีมา
สถ.มท.

อนุมัติโดย -
เผยแพรโดย -

www.nongkai.org
mailto:nnongkai@gmail.com
www.1111.go.th

