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เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

 1.เรื่องเดิม  
 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี (ประจ าปี พ.ศ.2564-
2566) และแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล เรื่อง หลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  จึงได้จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้นโดยจัดท า
ให้สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง 3 ปี ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  และการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Interrity and Transparency Assessment : ITA) 
 2. วิธีด าเนินการ 
  2.1 ประชุมเตรียมการเพ่ือก าหนดแนวทาง มาตรฐาน โดยใช้กระบวนการประชุม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
  2.2 จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร เพ่ือก าหนดกิจกรรมให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่ตั้งไว้ 
  2.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ตามแผนพัฒนาบุคลากรที่ก าหนดไว้ 
  2.4 ติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 ตามแผนพัฒนาบุคลากร  ก าหนดแนวทางการพัฒนาไว้ 2 แนวทาง ประกอบด้วย 
 การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมจากหน่วยงานอ่ืน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ได้จัดส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ความรู้ความสามารถ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนสูงสุดซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองได้ด าเนินการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  ดังนี้ 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ต าแหน่ง อบรมหลักสูตร 
1 นางทรัพย์  งามชัยภูม ิ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบรมสมัมนาทางวิชาการ เรื่องทอ้งถิ่นไทยกับก้าวใหม่สู่

การพัฒนาท่ียั่งยืน 
2 นางประวัติ  หอมวงศ ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบรมหลักสูตรการส ารวจ การจ าแนกประเภทของที่ดิน

และสิ่งปลูกสร้างและการจดัท าประกาศบัญชีรายการ
ที่ดิน 

3 นายจิราวัฒน์  โคตรมา ผู้อ านวยการกองช่าง อบรมหลักสูตรการค านวณราคากลางงานก่อสร้าง  
รุ่นที่ 6 

4 นางสาวปุณยนุช  เสนาหมื่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบรมเชิงปฎิบัติการ การจดัการระบบสารสนเทศของ 
อปท.เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาต ิ
(e-Plan-eMENSCR) 

5 นางสาวอัมพร บุญชัย นักทรัพยากรบุคคล อบรมเส้นทางความก้าวหน้า เจาะประเด็นการ
ประเมินผลการเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นและ
พนักงานครู รุ่นที่ 1 

6 นายธรรมนญู  ชนิลกุล นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั วิทยากรการป้องกันและระงับอัคคีภัยสถานประกอบ
กิจการ  

7 นางศิริพร  แสงฝ้าย นักวิชาการเงินและบญัชี หลักสตูรการเรยีนรู้ระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) 



8 นางสาวสาวิตรี  ฦาชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน หลักสตูรนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่น 2 
9 นางสาวธนัชชา  สมด ี เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ หลักสตูรจดัท าแผนที่ภาษี 

10 นางขวัญนภา  ทองกระจ่าง หัวหน้าส านักปลัด อบรมหลักสูตรแนวทางปฏิบัติใหมใ่นการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2564 

11 นางสาวณภสัชญา เฮ้ากอก นักวิชาการพัสด ุ อบรมหลักสูตรขั้นตอนและกระบวนการ การควบคุม
พัสดุ การจดัท าทะเบียนทรัพย์สิน การตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี และการจ าหน่ายพสัดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
และการขายทอดตลาด 

12 นายศุภพงษ์ ยศรุ่งเรือง นักพัฒนาชุมชน การพัฒนาศ กยภาพบุคลากรด้านการบริหารจัดการงาน
สวัสดิการสังคม การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ และเบีย้ความ
พิการ ตามโครงการบรูณาการฐานข้อมูลสวสัดิการสังคม 

 
สรุป  จ านวนข้าราชการทั้งหมด 14 คน เข้ารับการอบรม 12 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของผู้เข้ารับการอบรมเพ่ือ
พัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทองจัดการอบรมเอง  ประกอบด้วย 
 1.โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

3. ปัญหาและอุปสรรค 

 1.เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  ไม่สามารถจัดส่งบุคลากรได้ตามแผนพัฒนา
บุคลากรเนื่องจากงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่จะพัฒนาบุคลากรไม่เพียงพอ 

 2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า โควิด-19 จึงได้มีการระงับการจัด
โครงการฝึกอบรมสัมมนา 

 4.ข้อเสนอแนะ 

 ปลูกจิตส านึกให้กับบุคลากรในหน่วยงานด้านคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้ตระหนักถึงความ
พึงพอใจของประชาชนที่ได้รับจากองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  และพัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ เพื่อให้สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลง 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

(นางสาวอัมพร  บุญชัย) 
   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
ความเห็นของหัวหน้าส านักปลัด 
.............................................................................................................................................................................................  
......................................................................................................................... ................................................................... 

                                                  
           (นางขวัญนภา  ทองกระจ่าง) 
      หัวหน้าส านักปลัด 



ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 

                                                                
                        (นางทรัพย์  งามชัยภูมิ) 
               ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
............................................................................................................................. .......................................................... 
............................................................................................................................. .......................................................... 
 
 
                            (นางบุญน้อม  ฦาชา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         
 
 
 

โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม 
และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนดีเด่น  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
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                                                                   การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) 
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โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) 
องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

*************** 

1. หลักการและเหตุผล 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร  ได้จัดท าโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) ขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้
หน่วยงานภายในส านักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมผลผลิตและ
กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  ซึ่งกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัด
ระเบียบและสภาพแวดล้อมท่ีดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือให้เกิดสภาพการท างาน  ที่ดี 
มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ประโยชน์
ที่เห็นชัดเจนของการด าเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมการท างาน สะอาด ปราศจากสิ่ง
สกปรก บุคลากรที่สุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการท างานมากข้ึนลดการเก็บเอกสารที่ซ้ าซ้อนลง เป็นการขจัด
ความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง   จึงจัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่า
อยู่ น่าท างาน (5 ส.) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพ่ิมคุณภาพงานบริการให้มี
มาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลต่อไป 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
 2.3 เพ่ือให้สถานที่ท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร   

3. เป้าหมาย 
     3.1 บุคลากรทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ กองส่งเสริมการเกษตรและกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 
     3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง  สามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนางานบริการของ
ส านักงานปลัด และกองต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
     3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ก้าวหน้าไปสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล 
 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4.1 กิจกรรม 5 ส 
      เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม – กันยายน 2564 โดยจะท าทุกวันพุธแรกของเดือน   

5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือท าความเข้าใจกับพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างน าไป
ปฏิบัติ 
 5.2 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  
 



6. งบประมาณด าเนินการ 
 6.1 ไม่ใช้งบประมาณ  

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานดีขึ้น 
 7.2 บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
 7.3 สถานที่ท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 7.4 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  8.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง ให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่าง
ต่อเนื่อง 
 8.2 ผู้ให้บริการทุกคนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับบรรยากาศท่ีดี 

9. วิธีการติดตามประเมินโครงการ 
 9.1 แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ 
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

 

                                           
  ลงชื่อ...............................................ผู้จัดท าโครงการ 
                                            (นางขวัญนภา  ทองกระจ่าง) 
                                               หวัหน้าส านักปลัด อบต. 

 

ความคิดเห็นปลัด อบต
............................................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ....................... 
                                   
 
    ลงชื่อ......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

(นางทรัพย์   งามชัยภูมิ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

 
(   /   ) อนุมัติ 
(...........) ไม่อนุมัติ  เหตุผล.................……………………………………………………………………………………………… 
 

                               
       ลงชื่อ                                     ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นางบุญน้อม  ฦาชา) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระโพนทอง 

 



รูปภาพประกอบ  ก่อนและหลัง 
การจัดสถานท่ีห้องท างานน่าอยู ่
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