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องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 

อำเภอเมืองลพบุรี  จังหวัดลพบุรี 
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นโยบายการวางแผน
อัตรากำลัง 

1. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์เก้าต้น มีโครงสร้างการแบ่งส่วน
ราชการ การแบ่งงาน และระบบงานที่
เหมาะสม ไม่ซ้ำซ้อน 
2. เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการ 
วางแผน พัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เกา้ตน้ 
ให้เหมาะสม 
3. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบล
โพธิ์เก้าต้น สามารถวางแผน
อัตรากำลังในการบรรจุแต่งตั้ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการ ครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษา ลูกจ้าง ประจำ และ
พนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบล     
โพธิ์เก้าต้น เกดิประโยชน์ต่อประชาชน 
เกิดผลสมัฤทธ์ิต่อภารกจิตาม
อำนาจหน้าที ่

1. แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เกา้ตน้ 
ในการวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อ
จัดทำกรอบอัตรากำลังในแตล่ะส่วน
ราชการ 
 

1. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้าง 
ส่วนราชการ กรอบอัตรากำลังให้
สอดคล้องกับวสิัยทศัน์ พันธกจิของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธ์ิเกา้ตน้ 

2. ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ป ี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งท่ี 1) 
ตามมติ ก.อบต.จังหวัดลพบุรี ใน
การประชุมครั้งท่ี 7/2564 วันท่ี 
29 กรกฎาคม 2564 

การวางแผนอัตรากำลัง
ต้องควบคุมภาระค่าใช้จ่าย
ด้านการบริหารงานบุคคล
ไม่ให้เกินร้อยละ 40 ของ
งบประมาณรายจา่ยประจำป ี
เป็นไปตามตามมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วน        
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

1. ควรมีการปรับปรุง
แผนอัตรากำลังอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง 
2. ต้องมีกรอบอัตรา 
กำลังพนักงานส่วนตำบล
ในแต่ละส่วนราชการ
อย่างชัดเจนเป็นแนวทาง
ในการดำเนินงาน 

นโยบายการสรรหา
คนดีคนเก่งเพื่อ
ปฏิบัติงานตามภารกิจ 
ของหน่วยงาน  

1. การสรรหาข้าราชการและ
พนักงานจ้าง ให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงหรือการสูญเสียกำลังคน 
2. มุ่งเน้นให้อัตราว่างทั้งหมดไม่
เกินร้อยละ 5 ของบุคลากรทั้งหมด 
3. เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 
การคัดเลือก ดำเนินไปอย่างโปร่งใส 
และมคีวามเหมาะสมกับตำแหน่งงาน 

1. การประกาศรับโอนพนักงาน
ส่วนตำบล 
2. การเลื่อนระดับตำแหน่งที่สูงขึ้น 
3. การสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง 
4. การสรรหาในตำแหน่งสายงาน
ปฏิบัต ิ

1. ประกาศองค์การบริหารส่วน
ตำบลโพธิเ์ก้าตน้ เรื่อง การรับโอน 
(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ
ข้าราชการประเภทอ่ืน เพื่อมาดำรง
ตำแหน่งท่ีว่างตามแผนอตัรากำลัง 
3 ปี  

1. การสรรหาบุคลากรเข้า
มาปฏิบัติงานตามอัตราที่
ว่าง ในบางตำแหน่งใช้
ระยะเวลานาน เนื่องจากผู้
สอบแข่งขันได้มีจำนวน
น้อยกว่าอัตราที่ต้องการ 
2. การสรรหาโดยวิธีการ
รับโอน ยังไมม่ีผูส้นใจ 

1. กระบวนการสรรหา 
ต้องมุ่งเน้นความ
โปร่งใส เป็นธรรม และ
เสมอภาค เพื่อให้ได้ซึ่ง
บุคลากรที่มคีวามรู้
ความสามารถเหมาะสม
กับตำแหน่ง 
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นโยบายการบรรจุ
และแต่งตั้งบุคลากร 

1. เพื่อให้ได้บคุลากรครบถ้วนตาม
แผนอัตรากำลัง 3 ป ี

1. การบรรจุแต่งตั้งเป็นไปตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิเ์ก้าต้น 

1. ประชาสมัพันธป์ระกาศองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าตน้ เรื่อง   
รับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือ
พนักงานส่วนท้องถิน่อื่น เพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งที่ว่าง 

ไม่มผีู้มีตดิต่อประสานงาน
ที่จะโอนมาในพื้นที่ใน
ตำบลโพธิเ์ก้าต้น 

การสรรหาบุคลากร
เพื่อทดแทนตำแหน่ง
ว่างตามแผน
อัตรากำลัง 3 ปี 
เป็นไปตามหลักเกณฑ ์

นโยบายการบริหาร 
งานของพนักงาน
ส่วนตำบล 

1. เพื่อใหบุ้คลากรทุกคนสามารถ
นำนโยบายของผู้บริหารไปปฏบิัติ
ให้สำเรจ็ลลุ่วงได้  
2. เพื่อให้การบริหารงานขององค์กร
มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปอย่าง
โปร่งใส  
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กร
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

1. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ เกณฑไ์ม่ต่ำกว่า 85 คะแนน 
2. การประเมินประสิทธิภาพของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคล 
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและ
การคลัง 
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ 
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล 
โดยแต่ละด้านได้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 

1. การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนนิงานของหนว่ยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 อยู่ที่ 97.09 คะแนน 
2. คะแนนการประเมินประสิทธิภาพ
ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปี 2564 
ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ ได้ร้อยละ 
98.18  
ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและ
กิจการสภา ไดร้้อยละ 98.00 
ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงิน
และการคลัง ได้ร้อยละ 97.89 
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ ได้
ร้อยละ 95.56 
ด้านที่ 5 ธรรมาภิบาล ได้ร้อยละ 
100.00 

1. ความล่าช้าในการรวบรวม
ข้อมูล 
2. ความเข้าใจคลาดเคลื่อน 
ของผู้ตอบแบบประเมิน 

1. ประชุมช้ีแจงและ
ประชาสมัพันธ์ให้ผู้มี
ส่วนไดเ้สียภายนอก/
ผู้รับบรกิาร ไดร้ับทราบ
แนวทางในการประเมิน 
2. ศึกษาแนวทางการ
ประเมินใหเ้ข้าใจและ
ปฏิบัติให้ถูกต้อง  
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นโยบายการพัฒนา
บุคลากร 

1. เพื่อนำความรู้ที่มีอยู่ภายนอก
องค์กรมาปรับใช้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าตน้ 
2. เพื่อให้การปรบัเปลีย่นแนวคิด
ในการทำงาน เน้นสร้าง
กระบวนการคดิ และการพัฒนา
ตนเองให้เกิดขึ้นกับบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตำบล 
โพธิ์เก้าต้น 
3. เพื่อให้บุคลากรปฏิบตัิงานอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากที่สุด 

1. มีแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 
2. บุคลากรยึดมั่นในหลักคณุธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และ
จรรยาบรรณในการปฏิบัตริาชการ 
3. มีการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
และเพิ่มขดีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
4. มีการถ่ายทอดความรู้ การ
แลกเปลีย่นความรูและประสบการณ์
ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง 

1. จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลใหส้อดคล้องกับบทบาทและ
ภารกิจขององค์การบริหาร         
ส่วนตำบล  
2. จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ตำบลแต่ละตำแหน่งตามสมรรถนะ 
3. พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร และเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน
ในทุกระดับ ทุกตำแหน่งอย่าง
ต่อเนื่อง 
4. ส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล  
ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนตำบล        
โพธิ์เก้าต้น 

การพัฒนาบุคลากรไม่เป็น 
ไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 
เนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 

1. ควรส่งเสริมให้
บุคลากรทุกตำแหน่ง
ได้รับการอบรมเพื่อ
เพิ่มศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

นโยบายการประเมิน 
ผลการปฏิบตัิงาน 

1. เพื่อให้ผลการปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตาม
เป้าหมาย และสามารถวัดและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 
2. เพื่อให้สอดคล้องกับภารกจิและ
อำนาจหน้าที ่
 

1. มีแนวทางการปฏิบตัิตามหลัก 
เกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดกำหนด 
2. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าตน้ 
3. บันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ
ราชการระหว่างผู้บังคับบัญชา 
4. ระบบประเมินผลการปฏิบัติ   
งานตามผลสมัฤทธ์ิของงานและ
สมรรถนะหลัก 

1. มีประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติ งานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 
2. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงการ
ปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชา 
3. มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ในรอบการประเมิน ครั้งท่ี 1 
ระหว่างวันท่ี 1 ตลุาคม 2563 ถงึ 
31 มีนาคม 2564 และครั้งท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 1 เมษายน 2564 ถึง 
30 กันยายน 2564 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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ประเด็นนโยบาย/
แผนการดำเนินงาน 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะ 

นโยบายส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรมในองค์กร 

1. เพื่อให้บุคลากรยึดถือเป็น
หลักการแนวทาง ปฏิบัติและเป็น
เครื่องมือกำกับความประพฤติของ
บุคลากร 

1. ประกาศคณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตำบลจังหวัดกำหนด 
2. ประกาศหลักเกณฑเ์กี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล
และพนักงานจ้างองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโพธิเ์ก้าต้น 

1. จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้างองค์การ
บริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าตน้ 
2. พนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์ที่กำหนด 

ไม่ม ี ไม่ม ี
 

นโยบายการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

1. มีวิธีการในการกำหนดปัจจัยทำ
ให้มั่นใจว่าสถานที่ทำงานมี
สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย และ
พนักงานส่วนตำบลมีส่วนร่วมใน
การสร้างสภาพแวดล้อมการทำงาน 
2. มีวิธีการในการกำหนดปัจจัย
สำคัญต่างๆ ซึ่งมีผลต่อความผาสุก 
ความพึงพอใจและแรงใจในการ
ทำงาน 

1. บุคลากรเกิดแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน 
2. สภาพความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 

1. ปรับปรุงสภาพความปลอดภัยอา
ชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน
การทำงาน 
2. มีการจัดกิจกรรม 5ส. และ Big 
Cleaning Day กิจกรรมจิตอาสา 
3. สวัสดิการพนักงานส่วนตำบลและ
พนักงานจ้าง 

1. อาคารสำนักงานมี
ความคับแคบ 

1. ควรปรับปรุงสถานที่
ทำงานให้เหมาะสม
กับจำนวนบุคลากร 
และเพื่อเปน็การอำนวย
ความสะดวกในการ
ติดต่อราชการ 
2.จัดประชุมประจำเดือน 
เพื่อติดตามผลการ
ดำเนินงานด้านต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 


