
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น ประจำปีงบประมาณ 2565 

ที ่ นโยบาย การดำเนินงาน 
1 การวางแผนอัตรากำลัง - จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2๕64 - ๒๕66) และได้ทบทวนและ

ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร ระบบงานและกรอบอัตรากำลังให้สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนการปรับบทบาทและภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น (รายละเอียดตามแผนอัตรากำลัง ๓ 
ปี พ.ศ. 2๕64 - ๒๕66 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)  
- จัดทำคู ่มือแผนเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Planning)      
ที ่มีการปรับปรุงข้อระเบียบ กฎหมาย (รายละเอียดตามคู ่มือแผน
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 การสรรหา การบรรจุ และการ
แต่งตั้งบุคลากร 

- ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น เรื่อง รับ
โอนพนักงานส่วนตำบล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งที่ว่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 การบริหารงานของพนักงานส่วน
ตำบล กรณีการแต่งตั้งรักษา
ราชการแทน 

- ดำเนินการออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าต้น ที่ 
178/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบรหิาร     
ส่วนตำบล ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
- ดำเนินการออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าต้น ที่ 
179/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหวัหนา้สำนักปลัด 



องค์การบริหารสว่นตำบล ลงวนัที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 
- ดำเนินการออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าต้น ที่ 
180/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนกองคลัง ลงวันที่ 9 
กุมภาพันธ์ 2565 
- ดำเนินการออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าต้น ที่ 
181/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง       
ลงวันที ่9 กุมภาพันธ์ 2565 
- ดำเนินการออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าต้น ที่ 
182/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 
- ดำเนินการออกคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิเ์ก้าต้น ที่ 
183/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนะรรม ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ ์2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 การพัฒนาบุคลากร -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม จำนวน 8 หลักสูตร ดังนี ้
1.โครงการฝึกอบรมการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e- GP) ณ โรงแรมบียอนด์ 
สวิท เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 1 ราย 
คือนายรุ่งเจริญ แย้มพจนา ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน        
อบรมจำนวน 3 วัน อบรมวันที ่7-9 ธันวาคม 2564 
2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงาน ทางวิชาการเพ่ือ
เลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นระดับชำนาญการพิเศษและเชียวชาญ ประจำปี
งบประมาณ 2565 รุ่น 2 ณ โรงแรมเมาน์เท่นบีชโฮเต็ล พัทยา 
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 1 ราย คือ
นางนภสร สุขเลิศกิจ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ อบรมจำนวน 5 วัน 
อบรมวันที่ 18-22 พฤศจิกายน 2564 
3.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
ภาครัฐ ประจำปี 2564 ณ โรงแรมสองพันบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
จังหวัดสุพรรณบุรี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ราย คือนางสาวจารุ



วรรณ เชิดพงษ์สวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม และนางสาวศิริพร ลิ้มไพบูลย์ ตำแหน่ง นักวิชาการ
ศึกษาปฏิบัติการ อบรมจำนวน 3 วัน อบรมวันที่ 1-3 เมษายน 
2565 
4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ ITA ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงแรมเดอะก
รีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ ตำบลหมูสี อำเภอปากช่อง จังหวัด
นครศรีธรรมราช มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ราย คือว่าที่ร้อยตรีหญิง
หทัยรัตน์ ทองกร ตำแหน่ง นิติกรปฏิบัติการ และนางสาวมณิสรา 
ดำรงพงษ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ชำนาญงาน อบรม
จำนวน 3 วัน อบรมวันที่ 20-22 เมษายน 2565 
5.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน
บุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2565 ณ ภูเขางามรีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอสาริกา 
จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ราย คือนางนภสร สุข
เลิศกิจ ตำแหน่ง ครูชำนาญการ และนางสาวเจนจิรา แป๊ะเส็ง 
ตำแหน่ง ครูชำนาญการ อบรมจำนวน 3 วัน อบรมวันที่ 25-27 
มีนาคม 2565 
6.โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับโครงสร้างส่วนราชการ    
การเลื่อนตำแหน่งและระดับข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณ 2565 ณ ภูเขางามรีสอร์ท ตำบลสาริกา อำเภอสาริกา 
จังหวัดนครนายก มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 3 ราย คือสิบเอก
หญิงพฐิชญาณ์ จิรสวานนท์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม นายธนากร ธรรมรักขิโต ตำแหน่ง นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการ และนางภาขวัญ เชิงคีรี ตำแหน่ง นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน อบรมจำนวน 3 วัน อบรมวันที่ 18-20 มีนาคม 
2565 
7.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่น 65 
โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัด
ปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 1 ราย คือนางส่าวศุภิสรา ถาวร
ทัศน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน อบรม
จำนวน 19 วัน อบรมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึงวันที่ 18
มีนาคม 2565 
8.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิธีการและข้ันตอนการสรรหาข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ปัญหาการกำหนดและปรับปรุงตำแหน่งต่างๆ วิธีการ
จัดตั้งกองและฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 5 โรงแรมเอสดี อเวนิว 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 2 ราย คือว่าที่ร้อย



ตรีนิสิต ปัญญา ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 
และสิบเอกหญิงนพรัตน์ ปัญญา ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด อบรม
จำนวน 3 วัน อบรมวันที่ 11-13 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 

5 มีระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานที่เน้นประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
 

- เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 มีประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล  
โพธิ์เก้าต้น เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 
2565 โดยในระหว่างการทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการ
ผู้บังคับบัญชาให้คำแนะนำเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถปฏิบัติงาน
ได้ตามข้อตกลงฯ ที่ได้จัดทำไว้ และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 
ผู้บังคับบัญชาได้ดำเนินการประเมินและจัดส่งแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้คณะกรรมการกลั่นกรองต่อไป เพื่อประกาศรายชื่อผู้
ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เพ่ือนำมาเป็นข้อมูลในการเลื่อนขั้น
เงินเดือนรอบการประเมิน ครึ่งปีแรก ปี 2565 
- เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2565 ได้ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผล
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล และ
ลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 
มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น 
ผลการประชุม คณะกรรมการฯ มีมติการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหัวหน้าส่วนราชการทั้ง 6 ส่วนราชการ ผ่านเกณฑ์ระดับดีเด่น 
จำนวน 4 คน ระดับดีมาก จำนวน 22 คน  
- เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ได้ประชุมคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 
1 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้า
ต้น 
ผลการประชุม คณะกรรมการฯ มีมติการเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ เลื่อนขั้นจำนวน 1 ขั้น จำนวน 
4 คน เลื่อนขั้นระดับครึ่งขั้น จำนวน 22 คน  
 
 
 
 
 



6 ส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมใน
องค์กร 

- จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการดำเนินการทางวินัย 
เพ่ือเผยแพรให้ความรู้แก่บุคลากรในองค์กรได้รับทราบและนำไปเป็น
แนวทางปฏิบัติ 
- จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ และเผยแพรให้แก่บุคลากรในองค์กรได้รับ
ทราบและนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 การสร้างทางก้าวหน้าในสาย
อาชีพ 

- โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่น 65 
โรงเรียนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี        
จังหวัดปทุมธานี มีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 1 ราย คือนางสาวศุภิสรา      
ถาวรทัศน์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน    
อบรมจำนวน 19 วัน อบรมวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565  
ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 การพัฒนาคุณภาพชีวิต - จัดทำโครงการ Big Cleaning Day ปรับปรุงสภาพความปลอดภัย       
อาชีวอนามัย และสภาพ แวดล้อมในการทำงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


