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คํานํา 

 
 

                  ตามบทบาทภารกิจของส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.
๒๕๕๐ พระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ 
มท ๐๘๙๒.๔/ว ๔๓๕ ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กําหนดแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดผล
การบริหารและปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือทราบผลสัมฤทธิ์ตรงตามเป้าหมายภารกิจ   

 

                  ดังนั้น  จึงมีการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักปลัดเทศบาล เทศบาลตําบลวาริชภูมิ   
เพ่ือให้มีเป้าประสงค์ในการนํามาตรการปฏิบัติงานตามภารกิจกองที่ได้มาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ส่งเสริม 
พัฒนา ขยายหรือยุติการดําเนินการซึ่งบ่งชี้ว่ากระบวนการวิธีการจัดทําแผนหรือโครงการนั้นผลเป็นอย่างไร 
นําไปสู่ความสําเร็จ บรรลุตามเป้าหมายวัตถุประสงค์หรือไม่ มากน้อยเพียงใด   
 
 

                            สํานักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนงาน: การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓)  
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 

๑.  ชื่อกระบวนงาน  :  การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๑  – พ.ศ.๒๕๖๓) 
๒. หนวยงานที่รับผิดชอบ : ฝายอํานวยการ สํานักปลัดเทศบาล  
๓. การวิเคราะหกระบวนงาน การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (Input-Output Analy 
                       ๓.๑ วัตถุประสงคของการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
                   การจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๑  – พ.ศ.๒๕๖๓)   จัดทําขึ้นตอบสนองตอหลัก  
การและเหตุผล ดังตอไปนี้. 
                    -รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดบัญญัติใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความเปนอิสระใน
การบริหารงานบุคคลตามความตองการและความเหมาะสมของแตละทองถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๒ บัญญัติใหคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงาน 
สวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราตําแหนงและมาตรฐานของตําแหนงใหเหมาะสมกับ
ลักษณะการบริหารและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และจะตองอยูภายใตมาตรฐานกลาง
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) กําหนด 
                    -คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ไดจัดทํามาตรฐานกําหนดตํา
แหนงไวเปนบรรทัดฐานในการกําหนดตําแหนงขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง โดยกําหนดตํา
แหนงเปนประเภทและสายงานตามลักษณะงาน และจัดตําแหนงในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่
คุณภาพของงานอยูในระดับเดียวกันโดยประมาณเปนกลุมเดียวกัน 
                   -คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) กําหนดตําแหนงขาราชการหรือ
พนักงานสวนทองถิ่นวาจะมีตําแหนงใด ระดับใด อยูในสวนราชการใด จํานวนเทาใด โดยคํานึงถึงภารกิจหนาที่
ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงาน ปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระ 
คาใชจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีจะตองจายดานการบริหารงานบุคคล โดยใหองคกรปกครองสวน 
ทองถิน่จัดทําแผนอัตรากําลังในรอบระยะเวลา ๓ ป เพ่ือใชในการกําหนดตําแหนง โดยความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ (ก.จังหวัด) ทั้งนี้  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ 
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) กําหนด   
                    ดังนั้น เพ่ือใหเปนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย คณะกรรมการกลาง 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.จังหวัด) 
และวิสัยทศัน พันธกิจของเทศบาลตําบลวาริชภูมิ  จึงตองมีการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป เพ่ือเปนกรอบในการ
กําหนดตําแหนงพนักงานสวนทองถิน่ ลูกจางประจํา และพนักงานจางใหสอดคลองเหมาะสมกับปริมาณงานและ
ภารกิจขององคกร 
             ๓.๒ ผลลัพธของการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 

           -องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีโครงสรางการบริหารและระบบงานที่เหมาะสมไมซํ้าซอน  
             -องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีการกําหนดตําแหนง และการจัดอัตรากําลังใหเหมาะสมกับ 

                       อํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายที่เก่ียวของ 
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คูมือการปฏิบัติงาน  
ชื่อกระบวนงาน: การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓)  
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 

 
 

                 เพ่ือให ก.จังหวัดสามารถตรวจสอบการกําหนดตําแหนง และการใชตําแหนงขององคกรปกครอง 
                    สวนทองถิ่น วาเปนไปอยางถูกตองและเหมาะสมหรือไม 
                 ใชเปนแนวทางในการดําเนินการวางแผนการใชอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากรขององคกร 
                    ปกครองสวนทองถิ่นใหเหมาะสม  

            องคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรงบประมาณ เกิดผลสัมฤทธิ์ 
                    ตามภารกิจอํานาจหนาที่ มีความคุมคา เกิดประโยชนแกประชาชน  
   ๓.๓ ทรัพยากรที่ใชในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
                ขอมูลเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ และภารกิจหลักของเทศบาล  
                ขอมูลเกี่ยวกับโครงสรางสวนราชการ  
                ภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือน และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน 
    ๓.๔ กระบวนการการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป 
 
                    INPUT                                 Processing                               Output 

                
                    
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๑. ข้อมูลเกีย่วกับอํานาจ 
    หน้าที่ และภารกิจหลักของ 
    เทศบาล 
๒. ข้อมูลเกีย่วกับโครงสร้าง 
    ส่วนราชการ  
๓. ภาระคา่ใช้จา่ยเกี่ยวกับ 
    เงินเดือน และผลประโยชน์      
    ตอบแทนอ่ืน 

๑.  แต่งตั้งคณะกรรมการ 
    จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
๒. ประชุมคณะกรรมการฯในการ    
    พิจารณาอัตรากําลังของแตล่ะ 
    สว่นราชการ  
๓. นําเสนอสรุปแผนอัตรากําลัง    
    ๓ ป ใหผู้้บริหารทราบ เพ่ือ 
    นําเสนอต่อคณะอนกุรรมการ  
    พิจารณาแผนอตัรากําลงั  
๔. ก.จังหวัดประชุมอนุมัต ิ
    แผนอัตรากําลัง ๓ ปี 

 
๑.  แผนอัตรากําลัง ๓ ป  
    ที่ ก.จังหวัดได้ดําเนินการ 
    อนุมัติเรียบร้อยแล้ว  
๒.  สําเนาแผนอัตรากําลัง  
     ๓  ป แจ้งทุกส่วนราชการ 
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คูมือการปฏิบัติงาน  
ชื่อกระบวนงาน: การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ – พ.ศ.๒๕๖๓)  
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 
 

๔. Work Flow กระบวนงานการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี  
 
 
 
 
 
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

อปท 

๑. แตง่ตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วย  
    นายกเทศมนตรี เป็นประธาน  
    ปลัดเทศบาล และ หน.ส่วนราชการ 

    เป็นกรรมการและมีเลขานุการ ๑ คน 

   ๒. จัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 

๓. ก. จังหวัด เห็นชอบ / ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ประกาศ 

ใช้ 

ไม่
เห็นชอบ 

 ยืนยัน 

ปรับปรุง
แผน 

 ก.กลาง 

ก.กลาง 
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                               คูมือการปฏิบัติงาน  
ชื่อกระบวนงาน: การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓)  
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 
 

 

 ๕.  มาตรฐานกระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ปี 
        -การดําเนินการตามกระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ป ี ต้องดําเนินการตามขั้นตอนและเงื่อนไขท่ี
กําหนดใน Work Flow กระบวนการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ปี 
        -ประเด็นในการจัดทําแผน ๓ ปี ทุกส่วนราชการต้องวิเคราะห์ภารกิจอํานาจหน้าที่ และสภาพปัญหาท้องถิ่น 
เพ่ือใช้ข้อมูลในการกําหนดตําแหน่งจํานวนให้เหมาะสมกับภารกิจ รวมทั้งภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน และ
ผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ไม่ให้เกินร้อยละ ๔๐ ของงบประมาณประจําปี ตามมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ 
 

  ๖. รายละเอียดขั้นตอนการจัดทําแผนอัตรากําลัง  ๓ ปี 
       ขั้นตอนที่ ๑  การจัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทํางาน 

๑. นายกเทศมนตรี                               เป็นประธานกรรมการ 
๒. ปลัดเทศบาล                                  เป็นกรรมการ 
๓. รองปลัดเทศบาล                             เป็นกรรมการ 
๔. หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ       เป็นกรรมการ 
๕. หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ                      เลขานุการ 
๖. นักทรัพยากรบุคคล                          ผู้ชว่ยเลขานุการ 

         ขั้นตอนที่ ๒ ประชุมคณะกรรมการแผนพัฒนา ๓ ปี โดยคํานึงถึงภารกิจ อํานาจหน้าที่รับผิดชอบ ลักษณะ
งานทีป่ฏิบัติ ความยากและคุณภาพของงานและปริมาณงาน ตลอดทั้งภาระคาใชจายของเทศบาลในหมวดเงิน
อุดหนุนที่จะตองจายในดานบุคคล และแผนอัตรากําลังดังกลาว จะตองมสีาระสําคัญ  ดังนี้.  
                    ๑. วิเคราะหอํานาจหนาที่และภารกิจความรับผิดชอบของเทศบาลในชวงระยะเวลา ๓ ป  
                    ๒. วิเคราะหความตองการกําลังคนทั้งหมดของเทศบาล ในชวงระยะเวลา ๓ ป วาตองการ  
กําลังประเภทใด จํานวนเทาใด    จึงจะสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจที่มีอยูในอํานาจหนาที่และความ  
รับผิดชอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                    ๓. วิเคราะหประเมินความตองการกําลังคนที่มีอยูในปจจุบันและกําลังคนที่ขาดอยูและตองการ
เพ่ิมข้ึน  
                    ๔. วิเคราะหการวางแผนการใชกําลังคน เปนการวางแผนเพื่อใหมีการใชกําลังคนที่มีอยู  
ในเทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยการสํารวจและประเมินความรูความสามารถกําลังคนที่มีอยู การพัฒนา  
หรอืฝกอบรมกําลังคนที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น และวางแผนการใชกําลังคนท่ีมีอยูใหเหมาะสมกับความรู  
ความสามารถของแตละคน  
 
 

 



-๕- 

 

 
                            คูมือการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนงาน: การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓)  
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 
 

 

           ๕. การจัดโครงสรางการแบงสวนราชการ เปนการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของแตละสวนราชการการ 
แบงงานภายในสวนราชการ โดยใหเปนไปตามหลักเกณฑการกําหนดขนาดของเทศบาล การกําหนดตําแหนงและจํานวน 
ตําแหนงใหเปนไปตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ซึ่งแผนอัตรากําลังดังกลาวจะตอง ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดกอน จึงจะสามารถดําเนินการสรรหาได  
         ๖. การกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหม ในการขออนุมัติกําหนดตําแหนงเพ่ิมใหมนั้น เทศบาล  
จะตองพิจารณาขอมูลที่สําคัญ ดังนี้.  
               ๖.๑ อํานาจหนาที่ปริมาณงานและคุณภาพงานของตําแหนงนั้นๆ วามีความเหมาะสมหรือไม เพียงใด  
               ๖.๒ จํานวนพนักงานจางที่ปฏิบัติงานในงานนั้น ๆ จะตองมีความเหมาะสมกับปริมาณงาน เพ่ือปองกันมิให
เกิดปญหาคนลนงาน นอกจากนั้น ยังเปนการประหยัดงบประมาณรายจายดานบุคคลของเทศบาลดวย  
               ๖.๓ ความเหมาะสมและความถูกตองของกรอบตําแหน่ง  
               ๖.๔ จะตองกําหนดตําแหนงเทาที่จําเปนจริง ๆ  
               ๖.๕ เมื่อมีการกําหนดตําแหนงเพ่ิมข้ึนใหม เทศบาลจะตองจัดสรรงบประมาณ เพื่อตั้ง  
เปนอัตราคาจางสําหรับตําแหนงที่เพ่ิมข้ึนใหมดวย  
               ๖.๖ จัดสงรายงานขอมูลตามแบบเอกสารหมายเลข ๑ – ๕ ใหครบถวนและถูกตอง  
ซึ่งรายละเอียดแผนอัตรากําลัง ๓ ป จะตองมีรายละเอียดประกอบดวย  
                    ๑. หลักการและเหตุผลในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
                    ๒. วัตถุประสงคในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
                    ๓. ขอบเขตและแนวทางในการจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป  
                    ๔. สภาพปญหาของพ้ืนที่และความตองการของประชาชน  
                    ๕. แนวทางการพัฒนาของเทศบาล  
                    ๖. ภารกิจ อํานาจหนาที่ของเทศบาล  
                    ๗. สรุป ปญหาและแนวทางในการกําหนดโครงสรางสวนราชการและกรอบอัตรากําลัง  
                    ๘. โครงสรางการกําหนดสวนราชการของเทศบาล  
                    ๙. การวิเคราะหภาระคาใชจายเกี่ยวกับเงินเดือนและประโยชนตอบแทนอื่น  
                   ๑๐. แนวทางการพัฒนาพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล  
                   ๑๑. การประกาศคุณธรรม จริยธรรมพนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาล  
       ขั้นตอนที่ ๓ : เมื่อเทศบาลจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป เรียบรอยแลวจะตองมีหนาที่เขาชี้แจงตอคณะอนุกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดวาเทศบาลมีตําแหนงใดบางที่กําหนดเพิ่มใหม เปลี่ยนแปลงตําแหนงใดบาง มีความจําเปนเชนใด
จึงตองมีการกําหนดเพิ่มใหมหรือเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับตําแหนงนั้น ๆ เมื่อผานการกลั่นกรองแลวก็ดําเนินการจัดทําแผน
อัตรากําลัง ๓ ป จํานวน ๒ เลม เสนอตอคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพิจารณาใหความเห็นชอบตอไป  
 

 



-๖- 
 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนงาน: การจัดทําแผนอัตรากําลัง ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – พ.ศ. ๒๕๖๓)  
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 

 
              ขั้นตอนที่ ๔ : เมื่อคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดมีมติเห็นชอบใหเทศบาลใชโครงสรางสวน
ราชการ และแผนอัตรากําลัง ๓ ป ฝายอํานวยการจัดทําประกาศการใชโครงสรางสวนราชการและแผนอัตรากําลัง  
๓ ป เพ่ือเสนอนายกเทศมนตรีลงนามและแจงเวียนใหทุกสวนราชการไดทราบเกี่ยวกับการประกาศใช  
โครงสรางสวนราชการและแผนอัตรากําลัง ๓ ป และทําสําเนาแผนอัตรากําลัง ๓ ป ที่ไดประกาศใชเรียบรอย  
แลวจัดสงใหจังหวัด จํานวน ๑ เลม  
             ๖. การติดตามประเมินผล : ดําเนินการติดตามประเมินผลดําเนินการตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ดังนี้.  
                    ๖.๑ การดําเนินการตามกระบวนงานแผนอัตรากําลัง ๓ ป เปนไปตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กําหนด  
ใน  Work Flow หรือไม อยางไร  
                    ๖.๒ ในการวางแผนอัตรากําลัง ๓ ป ทุกสวนราชการได้วิเคราะหภารกิจหนาที่ เพื่อกําหนดตําแหนง       
                          และจํานวนอัตรา หรือไม อยางไร  
                    ๖.๓ ในการสรรหาบุคคลเพื่อมาปฏิบัติหนาที่ สวนราชการไดดําเนินการเปนไปตามแผนอัตรากําลัง  
                          ๓ ป หรือไม อยางไร  
 
 
 
                            .........................................ผจูัดทํา        ............................................ผูตรวจสอบ/ผูรับรอง  
                            (นางสาวมัตติกาวดี หัศกรรจ์)                  (นางฉวีวรรณ แก้วก่า)  
                         ตําแหนง นักทรัพยากรบุคคล ปฎิบัติการ    ตําแหนง หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาล  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๗- 

 

                          คูมือการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนงาน: รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน   
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 

  ๑. หลักการและเหตุผล 
 

                  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้ 
กําหนดแนวทางปฏิบัติราชการ มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
งานบริการมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในการให้บริการ ไม่มีข้ันตอนปฏิบัติงานเกินความจําเป็น มีการ
ปรับปรุงภารกิจให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ
ต้องการ และมีการประเมินผลการให้บริการสม่ําเสมอ 

                  การเปิดให้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต เป็นช่องทางให้บุคคลทั่วไปได้สามารถร้อง
ทุกข์ / ร้องเรียนมายังหน่วยงานได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบปัญหา สามารถนําไปดําเนินการได้
อย่างรวดเร็ว  โดยทุกๆ เรื่องจะได้มีการติดตาม  มิให้เกิดความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา และเพ่ือเป็นการป้องกัน
ปัญหา  ที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี  ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการ
บริการ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  เทศบาลตําบลวาริชภูมิ จึงต้องกําหนด  หลักเกณฑ์ วิธีการใช้บริการอย่าง
เคร่งครัด ดังต่อไปนี้ 
                ๒. สถานที่ตั้ง 
 

              ตั้งอยู่  ณ  สํานักงานเทศบาลตําบลวาริชภูมิ 
 

      ๓. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

              เป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้คําปรึกษารับ 
เรื่องปัญหาความต้องการ และข้อเสนอแนะของประชาชน 
 

      ๔. วัตถุประสงค์ 
 

          ๑. เพ่ือให้การดําเนินงานจัดการข้อร้องทุกข์ร้องเรียนของศูนย์ฯ   มีขั้นตอน/กระบวนการ และแนวทางใน
การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 
           ๒.เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามข้อกําหนด ระเบียบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการ 
ข้อร้องเรียนที่กําหนดไว้อย่างสม่ําเสมอ และมีประสิทธิภาพ 
      ๕. ค าจ ากัดความ 
             ผู้รับบริการ               = ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการและประชาชนทั่วไป 
             ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย       = ผู้ที่ได้รับผลกระทบ ทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและ 
                                            ทางอ้อมจากการดําเนินการของส่วนราชการ เช่น ประชาชนในชุมชนเขต 
                                            เทศบาลตําบลวาริชภมูิ        



-๘- 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนงาน: รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน   
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 

             การจัดการข้อร้องเรียน = มีความหมายครอบคลุมถึงการจัดการในเรื่อง ข้อร้องเรียน 
                                            ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น/คําชมเชย/การสอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
             ผู้ร้องเรียน                = ประชาชนทั่วไป / ผู้มีส่วนได้เสียที่มาติดต่อยังศูนย์รับเรี่องราวร้องทุกข์ 
                                            ร้องเรียนเรื่องต่างๆ โดยมีวัตถุประสงค์ครอบคลุมการร้องเรียน/การให้ 
                                            ข้อเสนอแนะ/การให้ข้อคิดเห็น/การชมเชย/การร้องขอข้อมูล 
             ช่องทางการรับข้อ       = ช่องทางต่างๆ ที่ใช้ในการรับเรื่องร้องเรียน เช่น ติดต่อด้วยตนเอง 
                                             ร้องเรียน ทางโทรศัพท์/ เว็บไซต์ 
             เจ้าหน้าที ่                = เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
             ข้อร้องเรียน              = แบ่งเป็นประเภทต่างๆ เช่น 
                                              - ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ คําชมเชย สอบถามหรือร้องขอข้อมูล 
                                              - การร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพและการให้บริการของหน่วยงาน 
                                              - การร้องเรียนเกี่ยวความไม่โปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
                                              -กระทําการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ 
                                              -กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการ 
                                              -ละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติ 
                                              - ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินควร 
                                              - กระทําการนอกเหนืออํานาจหน้าที่  หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย 
                                              -เรื่องท่ีร้องทุกข์ / ร้องเรียน ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวังสร้าง 
                                               กระแสหรือสร้างข่าวที่เสียหายต่อบุคคลอ่ืน 
                                              -การใช้บริการร้องทุกข์ / ร้องเรียน เทศบาลต้องสามารถติดต่อกลับไปยัง 
                                               ผู้ใช้บริการได้ เพ่ือยืนยันว่า มีตัวตนจริง 
 

๖.   แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 

 
 
 
 
 
 
 



-๙- 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนงาน: รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน   
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 

              
                     ๖.   แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
                            กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 
                                                                                 ๑. ร้องเรียนด้วยตนเอง 

   
      รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์                                     ๒. ร้องเรียนผ่านเวปไซต์ 
                                                                              เทศบาลตําบลวาริชภูมิ 
      ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ                                   www.waritcity.go.th 
      ดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง                                                                                                                                                
                                                                                           ๓.ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
                                                                                            ๐๔๒-๗๘๑๑๓๓ ต่อ๑๐๑ 
      ยุติ                                ไม่ยุติ                                             
                                                                                             ๔.ร้องเรียนทางFacebook 
     ยุติเรื่องแจ้ง             ไม่ยุติเรื่องแจ้ง 
     ผู้ร้องเรียน              ผู้รอ้งเรียน 
     ผู้ร้องทุกข์ทราบ       แจ้งผู้ร้องทุกข์ทราบ 
 
 
 
     สิ้นสุดการดําเนินงานรายงานผล 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๐- 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนงาน: รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน   
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 

   ๙ .ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 

การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
       ๙.๑ จัดตั้งศูนย์/จุดรับข้อร้องเรียนของหน่วยงาน 
       ๙.๒ จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ   
       ๙.๓ แจ้งผู้รับผิดชอบตามคําสั่งเทศบาลตําบลวาริชภูมิทราบ เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน 
 

๑๐. การรับและตรวจสอบข้อร้องเรียนจากช่องทางต่างๆ 
              ดําเนินการรับและติดตามตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เข้ามายังหน่วยงานจากช่องทางต่างๆ 
โดยมีข้อปฏิบัติตามที่กําหนด ดังนี้. 
 

ช่องทาง ความถี่ในการตรวจสอบ
ช่องทาง 

ระยะเวลาดําเนินการรับขอร้องเรียน 
เพ่ือประสานหาทางแก้ไข 

หมายเหตุ 

ร้องทุกข์ร้องเรียนด้วย 
ตนเอง ณ สํานักงาน
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ 

ทุกครั้งที่มีการร้องเรียน ภายใน  ๑๕ วัน  

ร้องเรียนผ่านเวปไซด์
เทศบาลตําบลวาริชภูมิ 

ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วัน  

ร้องทุกข์ร้องเรียนทาง
จดหมาย 

ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วัน  

ร้องเรียนทางโทรศัพท์ 
๐๔๒-๗๘๑๑๓๓ ต่อ
๑๐๑ 

ทุกวัน ภายใน  ๑๕  วัน  

 

หมายเหตุ –เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
 

               ๑.  คําร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่มิได้ทําเป็นหนังสือ  หรือไม่ระบุชื่อและท่ีอยู่ของผู้ร้องทุกข์ / ร้องเรียน 
จริง จะถือว่าเป็นบัตรสนเท่ห์ 
               ๒.  คําร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ไม่ระบุพยานหรือหลักฐานเพียงพอ  หรือเป็นเรื่องท่ีมีลักษณะเป็นบัตร
สนเท่ห์ หรือการชี้ช่องแจ้งเบาะแสไม่เพียงพอที่จะสามารถดําเนินการสืบสวน  สอบสวนต่อไปได้ 
               ๓.  คําร้องทุกข์ / ร้องเรียนที่ยื่นพ้นกําหนดระยะเวลา   นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการ
ร้องเรียน 

 



-๑๑- 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนงาน: รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน   
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 

    
๑๑. การบันทึกข้อร้องเรียน 
 

        ๑๑.๑  กรอกแบบฟอร์มบันทึกข้อร้องเรียน โดยมีรายละเอียด คือ ชื่อ – สกุล ผู้รอ้งเรียน 
                 ที่อยู่ หมายเลขติดต่อกลับ เรื่องร้องเรียน และสถานที่เกิดเหตุ 
        ๑๑.๒  ทุกช่องทางที่มีการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ ต้องบันทึกข้อร้องเรียนลงบนสมุดบันทึกข้อร้องเรียน 

 

๑๒. การประสานหน่วยงานเพื่อแก้ไขข้อร้องเรียนและการแจ้งกลับผู้ร้องเรียน 
        - กรณีเป็นการขอข้อมูลข่าวสาร ประสานหน่วยงานผู้ครอบครองเอกสารเจ้าหน้าที่ที่ 
          เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้อมูลแก่ผู้ร้องขอได้ทันที 
        - ข้อร้องเรียน ที่เป็นการร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของหน่วยงาน เช่น ไฟฟ้า 
          สาธารณะดับ การจัดการขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กลิ่นเหม็นรบกวน เป็นต้น จัดทําบันทึกข้อความ 
          เสนอไปยังผู้บริหารเพื่อสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเบื้องต้นอาจโทรศัพท์แจ้งไปยังหน่วยงานที่ 
          เกี่ยวข้อง 
        - ข้อร้องเรียน ที่ไม่อยู่ในอํานาจความรับผิดชอบของเทศบาล ให้ดําเนินการประสาน แจ้งหน่วยงาน             
          ภายนอกที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและถูกต้องชัดเจนในการแก้ไขปัญหาต่อไป 
        - ข้อร้องเรียนที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงาน เช่น กรณีผู้ร้องเรียนทําหนังสือร้องเรียนความไม่ 
          โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทําบันทึกข้อความเพ่ือเสนอผู้บริหารพิจารณาสั่งการไป 
          ยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดําเนินการตรวจสอบและแจ้งผู้ร้องเรียนต่อไป 
 

๑๓. ติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน 
 

            ให้หนว่ยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลให้ทราบภายใน ๑๕ วันทําการ เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้ 
แจ้งผู้ร้องเรียนทราบต่อไป 
 

๑๔. การรายงานผลการจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ 
 

      - รวบรวมและรายงานสรุปการจัดการข้อร้องเรียนต่อผู้บริหาร 
      - รวบรวมรายงานสรุปข้อร้องเรียน หลังจากมีการตรวจข้อเท็จริง  เพ่ือนํามาวิเคราะห์การบริหาร 
จัดการข้อร้องเรียนในภาพรวมของหน่วยงาน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา 
องค์กรต่อไป 
 

 
 

 
 



-๑๒- 

 

คูมือการปฏิบัติงาน 
ชื่อกระบวนงาน: รับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน   
กอง/ฝาย: สํานักปลัดเทศบาล ฝายอํานวยการ 

   ๑๕. มาตรฐานงาน 
การด าเนินการแก้ไขข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 

     - กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน จากช่องทางการร้องเรียน เช่น ร้องเรียนด้วยตนเอง /จดหมาย/ 
เว็บไซต์ /โทรศัพท์/ FaceBook/ ให้เทศบาลตําบลวาริชภูมิ ดําเนินการตรวจสอบและพิจารณาส่งเรื่องต่อให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วันทําการ 
๑๖. แบบฟอร์ม 
 

- แบบฟอร์มใบรับแจ้งเหตุเรื่องราวร้องทุกข์ 
 
๑๗. จัดท าโดย 
 

       -ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลวาริชภูมิ 
 

เบอร์โทรศัพท์  
• เบอร์โทรศัพท ์๐๔๒-๗๘๑๑๓๓ ต่อ ๑๐๑ 
• เบอร์โทรสาร ๐๔๒-๗๘๑๑๘๙/๐๔๒-๗๔๒๖๐๓ 
• เว็บไซต์ www.tt-waritcity.go.th 
• FaceBook  สํานักงานเทศบาลตําบลวาริชภูมิ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
๑๓ 

แนวทางการสร้างมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เก่ียวกับการปฏิบัติงานตามภารกิจภายในส านักปลัดเทศบาล 

……………………………………. 
 

ประกอบกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ได้ก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการบริหารราชการ ไว้ดังนี้ 

- การบริหารราชการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 

- การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
- การบริหารราชการไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
- การบริหารราชการมีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
- การบริหารราชการประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความ

ต้องการ 
- การบริหารราชการมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

ส าหรับ การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐนั้น ตามพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ได้ก าหนดให้ ส่วนราชการต้องปฏิบัติตามหลัก ดังนี้. 

(๑) หลักความโปร่งใส 
(๒) หลักความคุ้มค่า 
(๓) หลักความชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
(๔) หลักความรับผิดชอบ 

 

                   องค์ประกอบของมิติและตัวชี้วัดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มี ๕ มิติ
หลัก ดังนี้. 
                    มิติที่ ๑ ด้านความพยายามของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในการสร้างความโปร่งใส เป็น
ธรรม ตรวจสอบได้เป็นการแสดงเจตจ านงในการเอาจริงเอาจังต่อการสร้างความโปร่งใส เป็นธรรม ต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อประชาชน เพ่ือสร้างความเท่าเทียมกัน และเพ่ือปลุกจิตส านึกให้ผู้ปฏิบัติงานได้ตระหนักถึงความ   
มีคุณธรรม  

มิติที่ ๑ ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 
๑.๑ ความพยายามของเจ้าหน้าทีใ่นการสร้างความโปร่งใส 
๑.๒ ความคิดริเริ่มในการหาแนวทางเพ่ือพัฒนาตนเอง 

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
๑.๑ มีการรายงานผลการปฏิบัติงานและปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานให้   
      ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
๑.๒ มีการค้นคว้าหาความรู้และศึกษาระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างชัดเจน 
 



 
 

๑๔ 
                 มิติที่ 2  ด้านความเปิดเผย มาตรฐานการบริการประชาชน 

 เป็นการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเป็นการอ านวยความสะดวกและได้ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

มิติที่ 2 ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัด ดังนี้. 
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน 
๒.๓ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน. 
๒.๔ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ 

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
๒.๔.๑ มีการจัดท าแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 

          ๒.๔.๒ มีระบบการจัดล าดับการมาก่อนหลังกรณีมีผู้ติดต่อราชการหลายคนพร้อมกัน 
๒.๔.๓ มีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติให้ประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ    
        ตามภารกิจงาน 
๒.๔.๔ มีระบบช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
๒.๔.๕ มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 

                 มิติที่ 3  ด้านการมีระบบตรวจสอบการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ 
เป็นการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งให้เกิดประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และสร้างความเป็นธรรมในองค์กร 
                 มิติที่ ๓ ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัดดังนี้ 

๓.๑ มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบ 
๓.๒ มีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจน 
๓.๓ มีการให้ความรู้และมีบทลงโทษเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน 

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
๓.๓.๑ มีการจัดท าประกาศผลการด าเนินงาน 
๓.๓.๒ มีการจัดท าช่องทางการร้องเรียน 
๓.๓.๓ มีการจัดท าปฎิภาณการปฏิบัติงานที่โปร่งใสร่วมกัน 
๓.๓.๔ มีการแต่งตั้งคณะท างานติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

มิติที่ ๔ ด้านการใช้ดุลยพินิจ  
เป็นการแสดงออกถึงการใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม  
มิติที่ ๔ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้ 

๔.๑ มีแนวทางในการพิจารณาอย่างชัดเจน มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน 
๔.๒ ไม่เลือกปฏิบัติ 

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
 จัดท าเกณฑ์เพ่ือลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ 



 
-๑๕- 

 
มิติที่ ๕ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน  

เป็นการแสดงระบบ/กลไกของหน่วยงานที่สร้างข้ึนเพ่ือจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน  
สามารถแก้ไขปัญหาและคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้ อย่างเหมาะสม เพ่ือป้องกันและตอบสนองต่อความเสี่ยงที่จะ
เกิดความไม่เป็นธรรม หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น 

มิติที่ ๕ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัด ดังนี้ 
๕.๑ มีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
๕.๒ มีระเบียบปฏิบัติในการด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  

เกณฑ์ชี้วัด ได้แก่  
 ๕.๓ มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ  
 ๕.๔ รายงานผลการร้องเรียนให้ผู้ร้องทราบภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัดเป็นการประเมินแบบขั้นบันไดเกณฑ์ การประเมินจะ
พิจารณาจากความก้าวหน้าของงานตามระดับขั้นความส าเร็จ (Milestone) หรือระดับความสมบูรณ์ ในการ
ท างานเพ่ือ บรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด และประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของผู้ปฏิบัติงาน 
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