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คู่มือ 
ดําเนินงาน โครงการบูรณาการสถานีสูบนํ้าและอาคารบังคับนํ้าด้วยกิจกรรม 5 ส 

เพื่อเตรียมพร้อมเคร่ืองมือในการบริหารจัดการนํ้าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์โครงการ 
 

1. เพ่ือปรับปรุงพัฒนาสถานีสูบน้ํา   และ   อาคารบังคับน้ํา        ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานัก 
ชลประทานท่ี 11  ให้ได้มาตรฐาน   สามารถใช้เป็นเครื่องมือหลักในการป้องกัน และบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา 

2. เพ่ือจัดให้เป็นสถานท่ีสําหรับหน่วยงาน   องค์กร  ท้ังภาครัฐ และเอกชนเข้ามาดูงานสถานีสูบน้ํา 
 3. เพ่ือก่อให้เกิดองค์ความรู้ในด้านบริหารจัดการ และองค์ความรู้ในส่วนประกอบของสถานีสูบน้ํา  
ได้แก่  ระบบเครื่องสูบน้ํา  และบานระบาย  เครื่องคราดขยะ  เป็นต้น   
 4.  เพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณนั้นและบริเวณใกล้เคียง  ท่ีได้รับผลกระทบจากสถานี
สูบน้ํา  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 5.  เพ่ือทําความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 

หลักการและเหตุผล 
 

 จากการไปตรวจสอบเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําและป้องกันภัยอันเกิดจากน้ําของผู้อํานวยการ
สํานักชลประทานท่ี 11 ซ่ึงเข้าไปตรวจสอบ  สถานีสูบน้ําและประตูระบายน้ําต่างๆ  ตามโครงการ ภายใต้การ
ควบคุมการดําเนินการของสํานักชลประทานท่ี 11  ผลปรากฏว่า  ยังมีอีกหลายแห่งท่ีอยู่ในสภาพไม่เรียบร้อย  
และไม่สะอาด   สภาพแวดลอ้มท้ัง  ภายในและภายนอก  มีขยะและสิ่งสกปรกสะสมอยู่เป็นอันมาก  วัสดุและ
อุปกรณ์ต่างๆ  ไม่ได้จัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  อันอาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้ใช้งานและการ
ปฏิบัติหน้าท่ี  ถือเป็นสาเหตุสําคัญท่ีจะก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  ดังนั้น  จึงมีนโยบายจัดทํา
โครงการดังกล่าวนี้  เพ่ือจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานีสูบน้ํา และอาคารบังคับน้ําท่ีอยู่ภายใต้การดูแล
ของสํานักชลประทานท่ี 11  ซ่ึงเป็นสถานท่ีราชการและอีกท้ังเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการบริหารจัดการน้ําและ
การบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ํา  ให้มีสภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกบริเวณรอบๆ  ให้มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ถูกสุขลักษณะ  โดยมีเป้าหมายในการดําเนินการให้ทุกสถานีและอาคารบังคับน้ําทุกแห่ง  
ภายใต้การควบคุมของสํานักชลประทานท่ี 11 มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ถูกสุขลักษณะ อยู่ในเกณฑ์ท่ีดีเป็น
มาตรฐานเดียวกัน   
 

 ท้ังนี้  จากแนวคิดดังกล่าวมาแล้วเบ้ืองต้น   จึงได้จัดทําโครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบน้ําและ
อาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม 5 ส  เพ่ือเตรียมพร้อมเครื่องมือในการบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ  
สนองพระราชดําริ  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เพราะในการดําเนินกิจกรรม 5 ส  นั้น  ประกอบไป
ด้วยกระบวนการ  สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  สร้างนิสัย  ก็สามารถจะแก้ปัญหาในเรื่องของความ
สะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานท่ีการทํางานได้  ซ่ึงมีผลทําให้การทํางานของบุคลากรในสถานท่ี
ทํางานนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน   การทํางานของเครื่องจักรก็มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนด้วย เนื่องจาก การดูแลและ
การบํารุงรักษาจะสามารถทําได้ง่าย เพราะสามารถทํากิจกรรมบํารุงรักษาในเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance , PM) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เม่ือทุกสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําได้ดําเนินการทํากิจกรรม 
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5 ส ไปด้วยกัน  ก็จะทําให้ทุกสถานีสูบน้ํามีมาตรฐานการทํางานท่ีดี  และอีกประการหนึ่งเป็นท่ีทราบกันแล้วว่า 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในเรื่องน้ํา และการบริหารจัดการน้ําเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะโครงการแก้มลิงในเขตสํานักชลประทานท่ี 11  จึงถือเป็นวโรกาสท่ีดีท่ีสํานักชลประทานท่ี11 ท้ัง
ส่วนกลางและโครงการฯ  จะได้มีโอกาสร่วมกันทําความดี โดยการปรับปรุงสถานท่ีและสภาพแวดล้อมของสถานี
สูบน้ําและอาคารบังคับน้ําต่างๆ อันเป็นสถานท่ีราชการ ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีต่อองค์กรและประโยชน์ต่อประชาชน อีกท้ังยังถือเป็น
โครงการหนึ่งของการบริหารจัดการน้ําท่ีดี  โดยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ต่อไป 

 
ขอบเขตพ้ืนท่ีดําเนินการ  
 

 ขอบเขตในการดําเนินการ  คือ  ทุกสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําของโครงการฯ  ท่ีอยู่ภายใต้การ
กํากับดูแลของสํานักชลประทานท่ี   11    จะเข้าร่วมโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วย
กิจกรรม 5  ส ฯ  ในแต่ละปีจะเข้าร่วมโครงการละ 1 แห่ง   
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  แสดงอาณาเขตบริเวณท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสํานักชลประทานท่ี 11 
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หน่วยงานท่ีมีส่วนร่วมในกิจกรรม 5 ส  มีดังนี้  
 

 1. ส่วนเครื่องจักรกล   สํานักชลประทานท่ี 11 
          2. ส่วนจัดสรรน้ําและบํารุงรักษา  สํานักชลประทานท่ี 11 
 3. โครงการชลประทานปทุมธานี 
 4. โครงการชลประทานนนทบุรี 
 5. โครงการชลประทานสมุทรปราการ 
 6. โครงการชลประทานสมุทรสาคร 
 7. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตเหนือ 
 8. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษารังสิตใต้ 
 9. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต 
 10. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาชลหารพิจิตร 
 11.โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาเจ้าเจ็ด – บางยี่หน 
 12. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระยาบรรลือ 
 13. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาพระพิมล 
 14. โครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาภาษีเจริญ 
 
ระยะเวลาดําเนินการ 
 

 การดําเนินการกิจกรรม 5 ส เพ่ือการบูรณาการปรับปรุงสถานีสูบน้ํา  ภายใต้การดูแลของสํานัก
ชลประทานท่ี 11 ในครั้งนี้  เกิดจากท่านผู้อํานวยการสํานักชลประทานท่ี 11 ได้ไปตรวจดูงานและมีนโยบาย
มอบหมายให้ส่วนเครื่องจักรกล และโครงการฯ ได้บูรณาการร่วมกันท่ีจะจัดทําสถานีสูบน้ําให้มีความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อยได้มาตรฐาน  เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   ท่ีทรงสนพระราช
หฤทัยให้ความสําคัญเก่ียวกับเรื่องการพัฒนาแหล่งน้ําเป็นอย่างมาก  ฉะนั้น  โครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์
ประการหนึ่ง ท่ีจะทําเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน  ซ่ึงเริ่มโครงการต้ังแต่วันเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวาคม  2552    และไปสิ้นสุดการทํากิจกรรมของโครงการฯ ในวันท่ี 5 ธันวาคม 2553  เป็นระยะเวลา  
1  ปี   ในระยะแรกเป็นการนําร่องการดําเนินโครงการ ฯ  ในกิจกรรม 5 ส  นั้น  ใน ส ท่ี  5  คือ  สร้างนิสัย   
หมายถึงว่า การดําเนินกิจกรรมไปจนชินติดเป็นนิสัย   ก็จะมีการดําเนินกิจกรรม 5 ส ต่อไปเรื่อย ๆ  และก็ยังมี
การรายงานและตรวจสอบประเมินผล  เพ่ือให้ทุกสถานีสูบน้ําในความดูแลและรับผิดชอบของสํานักชลประทาน
ท่ี 11  ยังคงมีมาตรฐานในการทํางานท่ีดีต่อไป   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 4 -

งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม 
 

 เนื่องด้วยสถานีสูบน้ําภายใต้การดูแลของสํานักชลประทานท่ี 11  ขณะนี้บางแห่งมีสภาพทรุดโทรมมาก  
บางแห่งก็ยังมีสภาพท่ีดีอยู่   บางแห่งก็เป็นสถานีขนาดเล็ก  บางแห่งก็เป็นสถานีขนาดใหญ่  มีจํานวนเครื่องสูบ
น้ําท่ีมีจํานวนและขนาดท่ีแตกต่างกัน   จึงทําให้งบประมาณในการทํากิจกรรมมีความต้องการท่ีแตกต่างกัน  
ดังนั้น  จึงเห็นควรให้โครงการได้คัดเลือกสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําท่ีสําคัญ  และสามารถควบคุมและ
กํากับดูแลได้ง่าย  จัดการส่งเข้าประกวดเป็นลําดับแรกก่อน   ท้ังนี้  ในด้านงบประมาณท่ีใช้ในกิจกรรม 5 ส  จะ
ใช้น้อยมาก   เพราะส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของกิจกรรมการทําความสะอาดและจัดเก็บสิ่งของและอุปกรณ์ต่างๆ  
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  รวมท้ังให้บุคคลากรท่ีดูแลได้เกิดสํานึกท่ีดีต่อไป 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
 

การดําเนินงานในทุกโครงการชลประทาน ท่ีมีสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําอยู่   เป็นพ้ืนท่ีเป้าหมาย
หลัก   มีระยะเวลาการทํากิจกรรมอยู่ในช่วงปี    2553    และจะมีการจัดทํากิจกรรม  5ส    ไปอย่างต่อเนื่อง    
โดยมีข้ันตอน  ดังต่อไปนี้ 

  1.  ประกาศนโยบายของสํานักชลประทานท่ี 11  ในเรื่องความมุ่งม่ัน และการสร้างการมีส่วนร่วมของ  
ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานทุกคนในหน่วยงานท่ีจะดําเนินการทํากิจกรรม  5ส  กันอย่างจริงจัง 

  2.  อบรมให้ความรู้ในเรื่องของการทํากิจกรรม  5ส  แก่  ข้าราชการ  ลูกจ้าง  พนักงานท่ีรับผิดชอบ
ตามสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ํา  (จัดอบรมภายใน หรือดูงานภายนอก)  เพ่ือเห็นตัวอย่างการทํา  5ส  
จริงๆ  จะได้สร้างความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจน 
 3.  จัดต้ังคณะกรรมการดําเนินการกิจกรรม  5ส  โดยให้ครอบคลุมหน่วยงานท่ีจะดําเนินกิจกรรม  5ส   

  4.  จัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม  5 ส 
  4.1 จัดทําแผนงานหลัก  (Master  Plan)  โดยคณะกรรมการ  และผู้บริหารกิจกรรม  5 ส 
  4.2 จัดทําแผนงานย่อย  (Action  Plan)  โดยวัตถุประสงค์ให้แต่ละสถานีสูบน้ํานําไป
ดําเนินการ  เพ่ือตอบสนองการดําเนินการของแผนงานหลักให้ไปสู่เป้าหมายแห่งความสําเร็จ 

    5. มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง ท่ีควบคุมดูแลในสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําอย่าง
ต่อเนื่อง  เพ่ือกระตุ้นให้มีการดําเนินกิจกรรม  5 ส  อย่างต่อเนื่อง  มิใช่รณรงค์ในช่วงใดช่วงหนึ่ง  หรือรณรงค์
เม่ือมีการตรวจสอบข้ึนมา 

    6. ทําการจัดแบ่งและทําผังพ้ืนท่ีความรับผิดชอบในแต่ละสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ํา  และ
แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารพ้ืนท่ี  โดยผู้อํานวยการโครงการฯ  ดํารงตําแหน่งเป็นคณะกรรมการในชุดจัดทํา
แผนงานหลัก  (Master  Plan)  กํากับควบคุมดูแลอีกทีหนึ่ง  (การทํากิจกรรม  5ส  ควรให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี
ของสถานีสูบน้ํา รวมท้ังบริเวณริมตลิ่ง ข้างคลองด้วย)  เพ่ือให้เกิดความงดงามสะอาดตา  และผู้ควบคุมงานใน

ส่วนแผนงานย่อย  (Action  Plan)  ซ่ึงอาจหมายถึง  หัวหน้าฝ่ายช่างกลโครงการ  ควรมีอํานาจในการบริหาร
จัดการและสั่งการในการดําเนินการกิจกรรม  5ส  จะทําให้การดําเนินกิจกรรมมีประสิทธิภาพ 

    7.  ควรเก็บข้อมูลเบ้ืองต้นก่อนท่ีจะดําเนินการทํากิจกรรม  5 ส 
     การเก็บข้อมูลควรเก็บข้อมูลพ้ืนฐานท่ัวไปท่ีเห็นได้ชัดเจน  เช่น  ภาพถ่ายพ้ืนท่ีท่ีเป็น

จุดบกพร่อง  เช่น  กองขยะ  สิ่งสกปรกในพ้ืนท่ี  ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยต่างๆ  เช่น  การวางของหรือ
วัสดุอุปกรณ์บางอย่างท่ีไม่เหมาะสม  หรือจุดท่ีเกิดอุบัติเหตุอันตรายได้  และอีกส่วนหนึ่ง คือ  ข้อมูลท่ีเป็น
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ตัวเลข  ตัวอย่างเช่น  อัตราชั่วโมงในการทํางานของเครื่องสูบน้ํา  สถิติการเสียของเครื่องสูบน้ํา (Breakdown)  
สถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนในท่ีทํางาน  เป็นต้น 

  8. ดําเนินกิจกรรมทําตาม  3 ส  แรกได้แก่  1. สะสาง  คือ  แยกของไม่ดีออกจากของท่ีดี  เพ่ือลด
ความสูญเปล่า  2. สะดวก  คือ  สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย  กําหนดสถานท่ีจัดวางให้การทํางานไม่รก
รุงรัง  ตัวอย่างเช่น  บริเวณท่ีมีขยะมากๆ  ตามสายพานลําเลียง  เม่ือทําความสะอาดแล้ว  ก็จะทําให้อาการ
ขัดข้องน้อยลง  และเม่ือเกิดเสียก็สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ง่าย 

  9. ดําเนินกิจกรรมทําตาม  ส  ท่ี 4  คือ สุขลักษณะ  ส่วนหนึ่ง  เป็นผลพลอยได้จากการทํา  3  ส  
แรก คือ  สะสาง  สะดวก  สะอาด    มีผลทําให้คนท่ีเข้าไปทํางานท่ีสถานีสูบน้ํา และคนท่ีอาศัยใกล้เคียงใน
บริเวณรอบ ๆ   มีสุขภาพท่ีดีข้ึน    เพราะการทํากิจกรรม  5 ส  จะช่วยลดมลภาวะท่ีเกิดจากขยะสะสม     อีก
ส่วนหนึ่งของกิจกรรมตาม ส ท่ี 4  คือ  การปรับปรุงสร้างมาตรฐานในพ้ืนท่ี  โดยการนําข้อมูลจากข้อท่ี 7  มา
ดําเนินการปรับปรุง   ตัวอย่างเช่น   การหาพ้ืนท่ี   และทําท่ีจอดรถให้เป็นระเบียบ   การจัดบริเวณสําหรับท่ีท้ิง
ขยะให้มีสุขลักษณะท่ีดี    การแยกขยะออกจากกัน  เป็นต้น 

10. ดําเนินกิจกรรมตาม ส ท่ี 5  คือ  การสร้างนิสัยของผู้ปฏิบัติงานตามสถานีสูบน้ําให้ดําเนินการทํา
กิจกรรม 5ส  อย่างต่อเนื่อง  โดยการสร้างวินัยให้แก่คนปฏิบัติงานให้ดําเนินการทําตาม  4 ส แรก  คือ  สะสาง  
สะดวก   สะอาด   สุขลักษณะ  อย่างต่อเนื่องให้กลายเป็นนิสัย   เพ่ือสร้างวัฒนธรรมให้แก่องค์กร  ให้การทํา  
5ส  กลายเป็นนิสัยโดยคิดว่าการทํากิจกรรม  5ส  เป็นเรื่องปกติไม่ได้เป็นภาระในการทํางานอีกต่อไป 

  11.  ข้ันตอนการตรวจสอบ  และการประเมินผลการทํากิจกรรม 
   จัดทําแบบฟอร์มตรวจประเมินผลการทํากิจกรรม  5 ส  โดยแยกการตรวจประเมินการทํา

กิจกรรม  5 ส  ทีละตัว  การใช้แบบฟอร์มการตรวจประเมินมีหลายแบบ  เนื่องจากพ้ืนท่ีการปฏิบัติงานมีความ
แตกต่างกัน  และมาตรฐานแตกต่างกันด้วย  การตรวจประเมินผลมีการตรวจประเมิน  2 ระดับ  คือ 

   11.1  ตรวจประเมินผลโดยคณะกรรมการท่ีดูแลพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม  5 ส  หรือคณะกรรมการ
ในส่วน  Action  Plan  

   11.2   การตรวจประเมินโดยผู้บริหาร  ซ่ึงเป็นคณะกรรมการในชุด Master  Plan  ในการ
ตรวจสอบและการประเมินนั้นยึดหลัก  PDCA (Plan, Do, Cheek, Action)  มาเป็นตัวช่วยในการพิจารณา 

  12.  การปรับปรุงพัฒนามาตรฐานอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือยกระดับการทํากิจกรรม  5 ส  ให้ดียิ่งข้ึน  ซ่ึง
การปรับปรุงมาตรฐานของการทํากิจกรรมจะมีเทคนิค  และเครื่องมือหลากหลาย  เช่น  การปรับปรุงโดยการ
ถ่ายภาพ    เพ่ือนํามาเปรียบเทียบผลการดําเนินการ    หรือท่ีเรียกว่า   Visual  Feedback    Photography   
(VFP)  โดยใช้   Before   After    เป็นต้น 

  13.  การรายงานผลการดําเนินงานกิจกรรม  5 ส  เป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญเป็นอย่างมากท่ีจะ
นําไปสู่ความสําเร็จของการทํากิจกรรม  เพราะจะไม่มีประโยชน์ใดๆเลย  ถ้าทํากิจกรรม  5 ส  แล้วไม่มีการสรุป
และรายงานผลการดําเนินการ  ซ่ึงในแต่ละสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําควรให้มีการรายงานผลการ
ดําเนินการว่าได้ดําเนินการทํากิจกรรม  5 ส  อะไรไปแล้วบ้าง  และท่ีควรจะต้องมีการดําเนินการก็คือ  ควรมี
บอร์ดการดําเนินกิจกรรม  5 ส  และเพ่ือรายงานผลการดําเนินกิจกรรม  5 ส  มายังส่วนกลาง ส่วน
เครื่องจักรกล  หรือ  สํานักชลประทานท่ี 11 แล้ว  จะเข้าสู่คณะกรรมการท่ีเป็นส่วน Master Plan  ก็จะ
รายงานออกมาในรูปของการสรุปเป็นภาพรวมของการทํากิจกรรม  และรายงานผลให้ผู้บริหารกิจกรรม  5 ส  
และผู้บริหารระดับสูงรับทราบต่อไป  ท้ังนี้ในรายงาน  ควรมีการนําเสนอถึงปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน  เพ่ือท่ีจะได้ช่วยแก้ไขปัญหากันต่อไป  รวมท้ังควรมีบอร์ดสรุปภาพรวมของการดําเนินกิจกรรม  5 ส  
ซ่ึงจะช่วยในการแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการทํากิจกรรมด้วย 
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                     แผนภูมิการดําเนินโครงการฯ  

 

 

 

ร่างโครงการ (Master Plan) 
ฉบับส่วนเครื่องจักรกล 

ส่วนเครื่องจักรกล 
พิจารณา 

สํานักชลประทานท่ี11 
พิจารณา 

 อนุมัติโครงการฉบับสํานักชลประทานท่ี 11 
(Master Plan) 

ประชุมคณะกรรมการ 
เพ่ือดําเนินกิจกรรม 5 ส 

 

จัดทําแผน Action Plan ของแต่ละ
พ้ืนท่ีสําหรับทํากิจกรรม 

ผ่าน 

ปรับปรุง 

ปรับปรุง 

ผา่น 

ผู้ดําเนินการ 

เลขานุการฯ 

    ผคก.ชป.11 
และ ผบร.ชป.11 

   ผส.ชป.11 

      ผส.ชป.11 

 คณะกรรมการฯ 
และคณะทํางานฯ 

 คณะกรรมการฯ 
และคณะทํางานฯ 

   ภายในวันท่ี 5 ธันวาคม2552 

   ช่วงต้นปี พ.ศ.  2553 

 ช่วงต้นปี พ.ศ.  2553 

พฤศจิกายน 
2552 

ธันวาคม 
2552 

ธันวาคม 
2552 
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ดําเนินกิจกรรม 
ระยะท่ี 1 

ตรวจสอบ ประเมินผล 
ทํารายงาน 

ดําเนินกิจกรรม 
ระยะท่ี 2 

ตรวจสอบ ประเมินผล 
ทํารายงาน 

  คณะทํางานฯ 

ผู้ดําเนินการ ระยะเวลา 

 คณะกรรมการฯ 
และคณะทํางานฯ 

 คณะทํางานฯ 

 คณะกรรมการฯ 
และคณะทํางานฯ 

รายงานผลการดําเนิน
โครงการฯ กิจกรรม 5 ส 

เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

คณะกรรมการ 
และคณะทํางาน 

ระยะเวลา 3 เดือน   ก.พ. ถึง เม.ย.2553  
จัดทํา สะสาง  สะดวก  สะอาด 
 

ตรวจสอบ ประเมิน 
สะสาง สะดวก สะอาด (พ.ค.2553) 
 

- ผ่าน   ทํา  สุขลักษณะ  สร้างนิสยั ต่อไป  
-ไมผ่่าน หรือปรับปรุง  ให้แก้ไขข้อบกพร่อง 
 โดยทํา  สะสาง  สะดวก  สะอาด ก่อนแล้วจึง 
 ค่อยทําข้ันตอนต่อไป   (พ.ค. ถึง ก.ค.2553) 

ตรวจสอบ ประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการบูรณาการฯ  ครั้งท่ี 2  

(ส.ค. 2553) 

             5 ธันวาคม  2553 
ประกาศรับรางวัล เชิดชูเกียรต ิ

ต่อไป 

สรุปและตดัสินผลการดําเนินการ
โครงการนําร่องบูรณาการฯพร้อมท้ัง

ประกาศรางวัลเชิดชูเกียรต ิ
 

 

ก.ย. 2553 
 คณะกรรมการฯ 
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การประเมินโครงการ  
 

โดยหลักการประเมินโครงการ  จะมีคณะกรรมการในการประเมินอยู่ด้วยกัน  2 ชุด   ในชุดแรกเป็น
คณะกรรมการโครงการฯ ท่ีมี ผส.ชป.11  เป็นประธานฯ จะเป็นชุดประเมินผลและตัดสิน  โดยคณะกรรมการ
ดังกล่าวจะพิจารณาให้คะแนนตามกิจกรรมท่ีกําหนด 

ชุดท่ีสองเป็นคณะทํางานโครงการฯ ท่ีมี ผคก.ชป.11  เป็นประธานฯ จะทําหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้ความเข้าใจและแนะนํารวมท้ังติดตามผลการปฏิบัติงานตามกิจกรรม 5 ส  ของสถานีสูบน้ําหรืออาคาร
บังคับน้ําท่ีโครงการฯ ส่งเข้าประกวด  เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพิจารณาให้คะแนนในเบ้ืองต้น  และจะส่ง
ข้อมูลให้คณะกรรมการชุดใหญ่ได้พิจารณาในข้ันตอนของการประเมินผลและตัดสินต่อไป 
 

เทคนิคหรือกลยุทธ์ท่ีทําให้เกิดความสําเร็จ 
 

 1. การนําปัญหาท่ีทุกคนรับทราบนํามาปรึกษาหารือจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา 
 2. เม่ือทุกคนในหน่วยงานเห็นด้วยก็จะมีแรงสนับสนุนในการจัดทําโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ําและ
อาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม 5  ส ฯ  ร่วมกัน 
 3. เสนอผลท่ีจะได้รับแก่ผู้บริหารระดับสูงเพ่ือเห็นชอบ  และสนับสนุนการดําเนินงาน มีผลทําให้
หน่วยงานต่างๆ ภายใต้สํานักชลประทานท่ี 11 ให้ความสําคัญกับการทํากิจกรรมตามโครงการบูรณาการสถานี
สูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม 5 สฯ  นี้  ทําให้โครงการดังกล่าวนี้สามารถดําเนินไปได้อย่างสมบูรณ์
แบบตามแผนการและวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้  
 4. มีการเขียนโครงการ และแผนการดําเนินการท่ีชัดเจน 
 5. มีคณะกรรมการท่ีทรงคุณวุฒิมีความรู้  ความสามารถ  มาช่วยพิจารณา  เพ่ือให้โครงการดําเนินไป
อย่างถูกต้องเป็นไปตามหลักวิชาการและการปฏิบัติ 
 6. มีการตรวจสอบประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ ทําให้มีการต่ืนตัวในการเนินกิจกรรม
ตามโครงการท่ีวางไว้  
 7. ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายทุกส่วนท่ีเก่ียวข้องทําให้การดําเนินโครงการสําเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี  
 

อุปสรรค หรือปัญหา  
 

  1. เป็นโครงการท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลจํานวนมาก ได้แก่  หน่วยงานภายใต้การ
ดูแลของสํานักชลประทานท่ี 11 จํานวน 12  โครงการ  ซ่ึงจะส่งสถานีสูบน้ําหรืออาคารบังคับน้ําเข้าร่วม
กิจกรรมในโครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม 5  ส ฯ  ดังนั้น จึงมีปัญหา
และอุปสรรคในระยะเริ่มต้นของโครงการฯ ในเรื่องของความเข้าใจในการดําเนินโครงการฯ อย่างเช่น  แนวทาง
ในการตัดสินสถานีสูบน้ําหรืออาคารบังคับน้ํา ว่าตัดสินอย่างไรจึงมีความยุติธรรม  เป็นต้น    
 

  2. ในการดําเนินกิจกรรมตามโครงการฯ  ซ่ึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯยังไม่เข้าใจในหลัก
วิธีการทํากิจกรรม  แต่พอผ่านไปจากการตรวจสอบในระยะแรก แล้ว และมีการอบรม  ก็สามารถปรับปรุงการ
ดําเนินการตามโครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม 5 ส ได้อย่างดี  ดูจากผล
การไปตรวจสอบในระยะท่ี 2  ปรากฏว่า มีผลการดําเนินกิจกรรม ในระดับ ดีมาก  เป็นส่วนใหญ่  คือสามารถ
ปรับปรุงสถานท่ี และเครื่องจักร อุปกรณ์  ให้ถูกต้องตามหลักของการจัดกิจกรรม 5 ส  อีกท้ังมีการบูรณาการ 
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นํากิจกรรมนี้ไปเข้าในเรื่องของการมีส่วนร่วมของประชาชนบริเวณรอบท่ีเป็นท่ีพักอาศัย ทําให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็น
ท่ีน่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง  
 

ผลลัพธ์หรือความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน 
 

1)  สภาพท่ัวไปของสถานีสูบน้ําแต่ละแห่งท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของสํานักชลประทานท่ี 11    จะได้รับ 
การปรับปรุงและพัฒนาให้ดีข้ึน  มีความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย  สถานท่ีทํางาน  เครื่องมือ  ของใช้ 
ในท่ีทํางาน  ได้รับการจัดการด้วยกิจกรรม 5 ส  จนได้มาตรฐานการทํางาน 
 2)  สถานีสูบน้ํามีประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีข้ึน เนื่องจากมีการดูแลและการบํารุงรักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์ต่างๆ ของสถานีสูบน้ําง่ายและมีความสะดวกยิ่งข้ึน   จะเป็นมีผลท่ีดีต่อผู้ปฏิบัติงานและภาพรวมของ
องค์กร  
 3)  เหมาะสําหรับเป็นสถานท่ีให้หน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนเข้ามาเยี่ยมชมดูการปฏิบัติงาน ของ
สถานีสูบน้ํา  และการดําเนินกิจกรรม 5 ส  
 4)  ทําให้ชื่อเสียงของหน่วยงานท่ีควบคุมดูแลสถานีสูบน้ําเป็นไปในทางท่ีดี และมีผลต่อภาพลักษณ์ดีท่ี
ขององค์กร 
 5)  เกิดองค์ความรู้ในการจัดการพัฒนาองค์กร ในเรื่องการปรับปรุงพัฒนาสถานีสูบน้ํา  เครื่องสูบน้ํา 
และอุปกรณ์ ต่างๆ  จากการจัดทํากิจกรรม 5 ส   

6)  มีผลต่อสุขภาพอนามัยความเป็นอยู่ของประชาชนท่ีอยู่บริเวณรอบๆ สถานีสูบน้ําในทางท่ีดีข้ึน   
เนื่องจากการปรับปรุงสภาวะแวดล้อมท่ีดี       
 7)  เป็นการร่วมกิจกรรมการทําความดีของบุคลากร    เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว  โดยการปรับปรุงบํารุงรักษาสถานท่ีราชการให้ดีข้ึน  อันมีผลต่อสภาพความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึนของ  
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง 
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หลักการดําเนินการกิจกรรม 5 ส  
 

ความหมายและความสําคัญของ 5 ส 
 
 5 ส คือ เทคนิคหรือวิธีการจัดและปรับปรุงสถานท่ีทํางานหรือสภาพทํางานให้เกิดความสะดวกความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย   สะอาด   เพ่ือเอ้ืออํานวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  ความปลอดภัยและคุณภาพ
ของงาน อันเป็นพ้ืนฐานในการเพ่ิมผลผลิต 
 
สะสาง = SEIRI (เซรี) = ORGANIZATION 
การจัดแยกระหว่างสิ่งท่ีจําเป็นต้องใช้ใน 
การปฏิบัติงานกับสิ่งของท่ีไม่จําเป็นต้องใช้ใน 
การปฏิบัติงานให้ออกจากกันอย่างชัดเจน 
 
       

สะดวก = SEITON (เซตง) = NEATNESS การจัดสิ่งของ 
                 ท่ีจําเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกท่ีถูกทาง เพ่ือให้เกิด 
                 ความสะดวกในการหยิบใช้งานมากท่ีสุด 
 
 
 
 
 
สะอาด = SIESO (เซโซ) = CLEANING การกําจัด 
สิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และสิ่งไม่พึงประสงค์ให้หมดไป 
        

 
 
 
สุขลักษณะ = SEIKETSU (เซเคทซึ) = STANDARDIZATION 

     การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ 3 ส แรก โดยกําหนดเป็น 
มาตรฐานและปฏิบัติให้ดีข้ึนและรักษาให้ดีตลอดไป 
 
 

สร้างนิสัย = SHITSKE (ซึทซึเคะ) = DICIPLINE 
การมีความสามารถท่ีจะปฏิบัติในวิธีการต่างๆท่ี 
สนับสนุนเพ่ือสร้างให้สภาพภายในสถานท่ีทํางาน 
เกิดอุปนิสัยท่ีดี และมีระเบียบวินัย 
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ความสําคัญของ 5 ส 
 

 5 ส เป็นหลักเบ้ืองต้น / พ้ืนฐาน  เพ่ือทําให้หน่วยงานมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาดปลอดภัย 
น่าอยู่ น่าทํางาน  ซ่ึงมีความสําคัญ  ดังนี้  
 

 1.  มีความเก่ียวข้องอย่างลึกซ้ึงกับการทํางานท่ีประสิทธิภาพ 
 2.  มีความเก่ียวข้องกับการประหยัดทรัพยากรและเวลาในการทํางาน 
 3.  มีความเก่ียวข้องกับความเชื่อถือของผู้รับบริการ 
 4.  มีความเก่ียวข้องกับปัญหาสภาพแวดล้อมและมลภาวะต่างๆ ของสถานท่ีทํางาน 
 5.  มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทํางานเป็นทีมและความสามัคคีในหน่วยงาน 
 
 

หลักในการดําเนินกิจกรรม 5  ส 
ส 1 สะสาง 

“แยกให้ชัดเจน  ขจัดของเสียให้ออก” 
 

 
ทําไมต้องสะสาง 
 

 1.  ท่ีทํางานคับแคบลง (ทุกวัน) รวมท้ังมีของท่ีวางเกะกะมากข้ึน 
 2.  ไม่มีท่ีจะเก็บของ หรือตู้เก็บของไม่พอ 
 3.  หาเอกสารหรือของใช้ท่ีจําเป็นไม่พบ 
 4.  เสียเวลาค้นหาเอกสารหรือของใช้ (ครั้งละหลายนาทีหรือมากกว่า) 
 5.  เป็นสาเหตุท่ีทําให้เครื่องจักร เครื่องมือ หรือวัสดุอุปกรณ์เกิดความสูญเสีย หรือเสื่อมสภาพ 
 6.  ตรวจสอบเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ยาก 
 7.  ของหายบ่อยเนื่องจาก ของท่ีควรจะอยู่ในท่ีหนึ่งกลับไปอยู่ท่ีหนึ่ง ฯลฯ 
 
 

ทําไมต้องเสียเวลาค้นหา 
 1.  มีของท่ีไม่ต้องการใช้ปะปนอยู่เป็นจํานวนมาก 
 2.  มีการวางสิ่งของไม่เป็นท่ีแน่นอน 
 3.  ไม่มีป้ายแสดงบอกตําแหน่งของสิ่งของไว้ 
 4.  ไม่เก็บของเข้าท่ีเดิม (เม่ือนําไปใช้แล้ว) 
 

 
หลักการสะสาง 

“แยกของท่ีไม่ต้องการ / ไม่จําเป็นต้องใช้  ออกจากส่ิงท่ีต้องการ / จําเป็นต้องใช้” 
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การเริ่มต้นสะสาง 
 1.  การกําหนดเกณฑ์ว่าสิ่งของอะไรบ้างท่ีจําเป็นต้องทําการสะสาง  และแจ้งรายละเอียด ให้ทุกคน 

     ทราบ 
 2.  แยกของท่ี “จําเป็น” และสิ่งของท่ี “ไม่จําเป็น” ออกจากกัน 
 3.  ขจัดสิ่งท่ีของท่ี “จําเป็น” หรือของท่ีมีมากเกินความจําเป็นออกแล้วท้ิงหรือทําลาย 
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ผังแสดงวิธีการสะสาง (Flow Chart) 
 

 

 

จุดท่ีควรสะสาง 
 

 1.  บริเวณพ้ืนท่ีภายในอาคารสถานีสูบน้ําและบริเวณโดยรอบรัศมี 100 เมตร 
2.  ตู้ควบคุมการทํางานของเครื่องสูบน้ํา 

 3.  ตู้เก็บเอกสาร/ตู้เก็บของ/ชั้นวางของ 
 4.  บริเวณโต๊ะทํางานและลิ้นชักโต๊ะทํางานของแต่ละคนและบริเวณรอบๆ 
 5.  ห้องเก็บของ 
 6.  มุมอับต่างๆ ท้ังภายในและภายนอกท่ีทํางาน 
 7.  พ้ืนฝาผนังของสถานท่ีทํางานรวมท้ังเพดาน 
 8.  บอร์ด ประกาศ คําสั่ง ระเบียบ 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจากสะสาง 
 

 1.  ขจัดความสิ้นเปลืองของการใช้พ้ืนท่ี กล่าวคือ มีพ้ืนท่ีว่างจากการขจัดสิ่งของท่ีไม่จําเป็นหรือวาง 
     ไว้เกะกะออกไป 
2.  ขจัดความสิ้นเปลืองทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้ 
3.  ลดปริมาณการเก็บ/สํารองวัสดุสิ่งของ 
4.  ลดการเก็บเอกสารซํ้าซ้อน 
5.  เหลือเนื้อท่ีของห้องทํางาน ตู้ หรือชั้นเก็บเอกสาร เพ่ือไว้ใช้ประโยชน์มากข้ึน 
6.  ลดเวลาการค้นหาวัสดุ อุปกรณ์หรือเอกสาร 
7.  สถานท่ีทํางานดูกว้างขวาง โปร่ง/สะอาดตายิ่งข้ึน 
8.  ลดข้อผิดพลาดจากการทํางาน 
 

 

 

ข้อควรระวัง 
ของดีติดไปกับของไม่ดี = สูญเปล่า 
ของไม่ดีติดไปกับของดี = เสียช่ือ 
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ส 2 สะดวก 
“หยิบง่าย  หายก็รู้  ดูก็งามตา” 

 

หลักการสะดวก 
 

 1.  วางของใช้งานให้เป็นท่ี    มีป้ายบอกเพ่ือสะดวกในการใช้งาน 
 2.  เม่ือนําของไปใช้งานแล้วนํามาเก็บไว้ท่ีเดิม 
 3.  จัดวางของท่ีใช้งานบ่อยไว้ในท่ีสะดวก สามารถหยิบใช้งานได้ง่าย 
 4.  จัดของท่ีใช้งานให้เป็นหมวดหมู่ 
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ข้ันตอนวิธีการดําเนินกิจกรรมสะดวก 
 
  สะสาง      ขจัดของท่ีไม่ต้องการท้ิงไป 
         
   
 สะดวก      จัดวางให้เป็นหมวดหมู่ 
 
 
      กําหนดท่ีวางของให้แน่ชัด 
 
 
      มีป้ายชื่อแสดงท่ีวางของ 
 
 
     ของท่ีวางไว้ต้องติดชื่อด้วย 
 
 
     เขียนท่ีวางของต่างๆ ไว้ในผัง 
 
 
     ตรวจเช็คพ้ืนท่ีเป็นประจํา 
 

รายละเอียดการดําเนินการในแต่ละข้ันตอน  มีดังนี้ 
 

 1.  การกําหนดท่ีวางของ ได้แก่ ตู้เก็บของ ชั้นวางของ อุปกรณ์เครื่องจักร โต๊ะ เก้าอ้ี อะไหล่ เครื่องมือ
น้ํามันหล่อลื่น  จารบี   ฯลฯ ควรจัดทําผังห้องทํางานและตําแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ  ดังกล่าวไว้เพ่ือให้ทราบ
ท่ัวไป   ( หลังจากมีการปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว) ต่อจากนั้นควรศึกษาเทคนิคในการวางของและเลือกใช้ให้
เหมาะสม เช่น 
  -  การจัดแยกของใช้ตามหน้าท่ีในการใช้งานและนําวางไว้ตามผังท่ีกําหนด 
  -  ควรวางสิ่งของท่ีจําเป็นต้องใช้บ่อยๆ ไว้ให้ใกล้มือ ส่วนของท่ีไม่ใช้บ่อย หรือนานๆ ใช้ 

   ให้วางแยกไว้ต่างหาก 
-  การวางของท่ีมีรูปทรงสูงให้วางไว้ด้านในของตู้หรือชั้นเก็บของ   ส่วนของท่ีมีรูปทรงตํ่า 

                               กวา่ให้วางไว้ด้านนอก 
  -  การวางของหนัก ควรวางไว้ข้างล่างของตู้หรือชั้นเก็บของ ส่วนของท่ีเบาให้วางไว้ข้างใน 
  -  สําหรับของท่ีใช้บ่อยครั้งวางไว้ในระดับความสูงเท่ากับช่วงตัว 
         



 - 17 -

           
ตัวอย่าง     แผนผังการแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

 
การกําหนดแนวการแบ่งพ้ืนท่ีความรับผิดชอบ  โดยแยกเป็น 4 พ้ืนท่ีโดยพ้ืนท่ี A  เป็นห้องทํางานของ

หัวหน้างานอยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าฝ่าย พ้ืนที B อยู่ในความรับผิดชอบของงานท่ี 1  ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ี
รับผิดชอบ 3 คน พ้ืนท่ี C อยู่ในความรับผิดชอบของงานท่ี 2  ซ่ึงมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 4 คน และพ้ืนท่ี D อยู่
ในความรับผิดชอบของงานท่ี 3  ท่ีมีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ 4 คน 
 นอกจากนี้ ในการแบ่งพ้ืนท่ีรับผิดชอบอาจมีพ้ืนท่ีส่วนกลางท่ีอาจกําหนดให้ต้องรับผิดชอบร่วมกัน เช่น 
บริเวณทางเดินภายนอกห้องทํางาน บริเวณห้องเก็บพัสดุ (กรณีไม่มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ โดยตรง) 
 2.  จัดทําป้ายแสดงท่ีวางของ ป้ายของท่ีวาง ในกรณีท่ีเป็นตู้เก็บของควรระบุถึงสิ่งของท่ีจัดเก็บไว้ ถ้า
เป็นตู้เอกสารควรมีดัชนีแฟ้มเอกสารท่ีจัดเก็บไว้ เพ่ือสะดวกในการค้นหา นอกจากนี้ ควรจัดทําป้ายแสดงสถานท่ี 
เช่น ป้ายบอกห้องต่างๆ ในสถานท่ีทํางาน รวมท้ังป้ายชื่อผู้ปฏิบัติงาน   ณ โต๊ะทํางาน 
 3.  จัดทําผังการจัดวางสิ่งของให้เป็นส่วนหนึ่งของตารางการตรวจเช็ค ว่าสิ่งของท่ีจัดวางยังอยู่ในท่ีเดิม
ท่ีระบุไว้ในผังหรือไม่ ในกรณีของแฟ้มอาจจัดทําระบบการตรวจสอบ เช่น เรียงลําดับแฟ้มตามรหัสกํากับ หรือมี
เครื่องหมายท่ีสันแฟ้มท่ีต่อเนื่องกันโดยตลอด 
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ภาพท่ี 2  ตัวอย่างการจัดแฟ้มเพ่ือความสะดวกในการค้นหา 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากสะดวก 
 

 1.  ลดเวลาการหยิบของมาใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา 
 2.  ลดเวลาการทํางานในภาพรวม ท้ังนี้ หากงานดังกล่าวสะดวกเป็นงานเก่ียวกับการใช้บริการ 

     ประชาชนก็จะทําให้ประชาชนได้รับบริการ ท่ีรวดเร็วข้ึน 
3.  ตรวจสอบสิ่งของต่างๆ ง่ายข้ึน ดูงามตา 
4.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ถ้าหากทํางานในแต่ละเรื่อง / แต่ละชิ้น เสร็จเร็วข้ึน ก็จะมีเวลา 
     ทํางานอ่ืนๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน 
5.  เพ่ิมคุณภาพของผลงาน ท้ังนี้จากการท่ีผู้ปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบคุณภาพ ของงานท่ี 
     จะส่งมอบให้ประชาชนผู้รับบริการ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งข้ึน ซ่ึงจะทําให้ 
     เกิดภาพลักษณ์ ท่ีดีต่อหน่วยงานด้วย 
6.  ขจัดอุบัติเหตุทําให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยในการทํางานยิ่งข้ึน 
7.  เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมท่ีดีในการทํางาน  ซ่ึงจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และใจท้ังของ 
     ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการ 
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ส 3 สะอาด 
“ ปัดกวาด  เช็ดถู  เพ่ือให้ดูสะอาดตา” 

 

ทําไมต้องทํากิจกรรมสะอาด 
 

 1.  สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทํางานไม่สดชื่น แจ่มใส 
 2.  เครื่องจักร เครื่องมือหรือวัสดุอุปกรณ์ในการทํางานเสื่อมสภาพ หรือเสียบ่อยใช้งานไม่สะดวก 
 3.  ค้นหาสาเหตุท่ีอาจก่อให้เกิดความสกปรกหรือเกิดเศษขยะต่างๆ เพ่ือหาทางขจัดสาเหตุของปัญหา  
               และวางแผนดําเนินการแก้ไข 

4.  ปัด กวาด เช็ดถู ให้ท่ัวถึงไม่เว้นแม้กระท่ังจุดเล็ก ขอบหรือมุมอับต่างๆ  
5.  ทําร่วมกันท้ังหน่วยงาน ( BIG  CLEANING DAY ) 
 

หลักสําคัญในการทําความสะอาด 
 

 1.  ต้องมีการมอบหมายความรับผิดชอบ  วัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องใช้ต่างๆ   เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบทําความ 
               สะอาดเป็นประจํา 

2.  อุปกรณ์  เครื่องใช้  ถ้าใช้งานร่วมกัน  เม่ือใช้งานเสร็จแล้วให้ทําความสะอาดทันที  หากเป็นของ 
     ท่ีใช้เพียงผู้เดียว   ให้ทําความสะอาดก่อนเริ่มทํางานและหลังเลิกทํางาน 
3.  ควรมีการกําหนดช่วงเวลาการทําความสะอาดเป็นประจําในแต่ละสัปดาห์  แต่ละเดือน  และ 
     กําหนดวันทําความสะอาดครั้งใหญ่ (BIG CLEANING DAY) โดยทุกคนทุกพ้ืนท่ีทําพร้อมกัน 
4. เม่ือทําได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วควรมีการกําหนดแนวทางวิธีการหรือข้ันตอนการทําความ 

                สะอาดท่ัวไป 
 

จุดท่ีควรทําความสะอาด 
 

 1.  ตามพ้ืน  ฝาผนัง  บริเวณมุมอับต่างๆ 
 2.  บนและใต้โต๊ะทํางาน  ชั้นวางของ  ตู้เอกสาร  (ท้ังภายในและภายนอกตู้) 
 3.  บริเวณเครื่องจักร  เครื่องมือ  /  อุปกรณ์ และท่ีตัวเครื่องจักรเครื่องมือ /  อุปกรณ์ เช่น  มอเตอร์  
ตู้ควบคุม   ท่ีเก็บสายไฟฟ้า   เป็นต้น  
 4.  เพดานห้อง  และมุมเพดาน 
 5.  หลอดไฟ และฝาครอบหลอดไฟ 
 6.  บริเวณอ่ืนๆ  ท่ีเห็นสมควรว่าควรทําความสะอาด  
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากกิจกรรมสะอาด 
 1.  สภาพและบรรยากาศในการทํางานสดชื่น น่าอยู่ น่าทํางานข้ึน 
 2.  ชว่ยเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องจักรเครื่องมือ   วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ  
 3.  ชว่ยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักร  เครื่องมือ    วัสดุอุปกรณ์   ให้ยาวนานข้ึน 
 4.  ลดอัตราของเสียของเครื่องจักร อันเนื่องจาก ความสกปรกเป็นสาเหตุเนื่องท่ีทําให้เครื่องจักร
เสียหายได้ 
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       ภาพท่ี  3    การดูแลสภาพแวดล้อมโดยรอบสถานีสูบน้ําให้มีความสะอาด 
                                          โดยใช้ทุ่นกันขยะเข้ามาบริเวณสถานีสูบน้ํา 
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ส 4 สุขลักษณะ 
“ทําให้ถูกสุขลักษณะเป็นนิจ   สุขภาพกายและสุขภาพจิตสดใส” 

 

 เม่ือจัดทํา  3 ส  (สะสาง  สะดวก  สะอาด ) แล้วก็จะได้ผลพลอยได้ในข้อท่ี 4  คือ  สุขภาพของทุกคน
ในองค์กรดีข้ึน  เพราะสภาพแวดล้อมไม่มีขยะ  มลภาวะของเสีย   ซ่ึงมีผลทําให้ผู้ทํางานมีจิตใจไม่สุขสบาย ห่อ
เหี่ยว   หลังจากนั้นจะต้องมีการปรับปรุงบริเวณพ้ืนท่ีทํางานให้น่าอยู่มีชีวิตชีวา  เช่น    จัดสวน  ปลูกต้นไม้  
ทาสีใหม่  ปรับปรุงการต่างกายของพนักงานทุกคนให้สะอาด และเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าท่ี   สร้าง
สิ่งแวดล้อมท่ีดี   ซ่ึงเม่ือจัดทํากิจกรรม 5  ส  ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว  ก็จะมีผลให้คุณภาพชีวิตการทํางานของทุก
คนในท่ีทํางานในบริเวณนั้น  มีความสุขท้ังกายและใจ   
 

ข้ันตอนการทําสุขลักษณะ 
 

 1.  กําหนดให้มีการปฏิบัติกิจกรรมโดยเฉพาะ  สะสาง  สะดวก  สะอาด  อย่างต่อเนื่อง  เช่น   
               สัปดาห์ละ 1 ครัง้  ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน 

2. กําหนดมาตรฐาน หรือ แนวทางในการปฏิบัติท่ีเก่ียวข้องกับ 3 ส แรก อย่างชัดเจน และเป็นท่ี 
ยอมรับของสมาชิกในพ้ืนท่ีการกําหนดมาตรฐานของพ้ืนท่ีโดยท่ัวไปมักให้กลุ่มสมาชิกใน 

     พ้ืนท่ีเป็นผู้กําหนดในช่วงเริ่มต้นทํากิจกรรม   เพ่ือให้สามารถปฏิบัติได้ง่าย และได้รับความ 
     ร่วมมือจากสมาชิกในพ้ืนท่ี 
3.  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินกิจกรรม 5 ส เพ่ือให้เกิดการรักษามาตรฐานต่อเนื่อง 
 

หลักเกณฑ์ 
 1.  จะต้องรักษาสิ่งท่ีทําดีมาแล้วท้ัง 3 ส ให้ดีตลอดไป 
 2.  แก้ไขปรับปรุงสถานท่ีทํางานให้สดชื่นน่าทํางาน 
 3.  กําหนดเป็นมาตรฐานของ ส แต่ละ ส โดยลําดับวิธีปฏิบติัไว้อย่างชัดเจน 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับจากการทําสุขลักษณะ 
 1.  สถานท่ีทํางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สดชื่น น่าทํางาน 
 2.  ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีสมบูรณ์ 
 3.  ผู้ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในหน่วยงาน 
 4.  ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวิธีการปฏิบัติ (สุขลักษณะ) อย่างมีมาตรฐาน 
 5.  ประสิทธิภาพในการทํางานเพ่ิมข้ึน 
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  ภาพท่ี 4    ตัวอย่าง การแต่งกายของเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานในสถานีสูบน้ําให้ถูกสุขลักษณะ 
    มีความเหมาะสมและมีการป้องกันอุบัติเหตุท่ีเกิดจากการปฏิบัติงาน  

 

 

 

 

                   ภาพท่ี 5   การสร้างทุ่นกันผักตบชวา วัชพืช และขยะ เพ่ือดูแลสภาพแวดล้อมรอบๆ 
                             สถานีสูบน้ํา  ให้มีความสะอาดถูกสุขลักษณะ  
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ส 5 สร้างนิสัย 
“อยู่ในกฎระเบียบและปฏิบัติกิจกรรมอย่างสมํ่าเสมอเป็นการสร้างนิสัย” 

 

 สร้างนิสัย  เป็นกิจกรรมท่ีสําคัญท่ีสุดของกิจกรรม 5 ส  เนื่องจากกิจกรรม 5 ส  ในภาพรวมจะประสบ
ความสําเร็จหรือไม่นั้น  ข้ึนอยู่กับคนท่ีเป็นผู้นํากิจกรรมนี้มาดําเนินการโดยทํา 4 ส  อย่างต่อเนื่องเป็นปกติจน
กลายเป็นปกตินิสัย 
 

หลักการสร้างนิสัย 
 

 1.  ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีกล่าวมาแล้วท้ัง 4 ส ให้ดีตลอดไป 
 2.  ให้ความรู้เพ่ิมเติมในด้านต่างๆ  
 3.  กระตุ้นให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบของหน่วยงาน  ในเรื่องราวต่างๆ อย่าง 
               เคร่งครัด 
 4.  กําหนดวันทํากิจกรรม 5 ส เป็นประจําทุกวัน อาทิ 5 นาที กับ 5 ส หรือเป็นประจําทุกสัปดาห์  
               เช่น วันทําความสะอาดประจําสัปดาห์ 

5.  ผู้บริหารต้องคอยกระตุ้นและติดตามการปฏิบัติเสนอ  โดยถือว่าการทํากิจกรรม 5 ส  เป็นส่วน 
               หนึ่งของการปฏิบัติงานปกติประจํา 
 6.  จัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น  การประกวดพ้ืนท่ีและมอบรางวัล  เพ่ือสร้างขวัญและกําลังใจต่อ 
               ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

สรุป    ทฤษฎีทางวิชาการ 
 

“ส” แรก   สะสางของท่ีใช้ได้กับใช้ไม่ได้  
ความหมายของการ “สะสาง” คือ แยกให้ชัด สิ่งท่ีมันปะปนกันนั้นแยกออกไป ให้อยู่เป็นหมวดหมู่ สิ่งของเครื่อง
ไม้เครื่องมือท่ีไม่จําเป็น จะต้องไม่มีปรากฏอยู่ อันจะทําให้การทํางานหรือหยิบฉวยสิ่งท่ีจําเป็นมาใช้ได้รวดเร็ว
ยิ่งข้ึน  
 

“ส” ท่ี 2 ต้อง สะอาด เพ่ือความพร้อมในการทํางาน 
ความสะอาดท่ีเกิดข้ึน จะทําให้สถานท่ีทํางานน่าอยู่ น่าทํางาน และมีผลอย่างมากในการทําให้ผู้ทํางานอยู่ใน
สถานท่ีนั้น สภาพแวดล้อมสะอาด จิตใจของคนท่ีทํางานอยู่ก็ปลอดโปร่ง สดชื่นและกระตือรือร้นท่ีจะปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างเต็มกําลัง  
 

“ส” ท่ี 3 คือ สะดวกหยิบก็ง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา 
ข้ันของ “สะดวก” ก็คือการจัดให้เป็นระบบ ระเบียบ เพ่ือนํามาใช้ได้ง่ายๆ  
 

“ส” ท่ี 4 คือถูกสุขลักษณะ   เพ่ือความแจ่มใส สุขกายสุขใจ 
“ส”   ตัวท่ี 4  คือ   สุขลักษณะ เป็นผลมาจากการทํา 3 ส   ท่ีผ่านมา  
 คือ เม่ือเรากําจัดขยะท่ีไม่ใช้ออกจากของท่ีเราใช้แล้ว  ย่อมเกิดความสะดวกในการใช้สอย และเม่ือทําความ
สะอาดสิ่งของเหล่านั้นย่อมทําให้คุณภาพในชีวิต ท้ังร่างกายและจิตใจของผู้ใช้สิ่งของดีข้ึน ไม่ต้องสัมผัสหรือจับ
ต้องของสกปรก คือเป็นการสร้างสุขลักษณะท่ีดี  
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“ส” ท่ี 5 สร้างนิสัย ให้รักท่ีจะทํา 5 ส 
กล่าวคือ “ส” ตัวนี้มุ่งไปท่ีการสร้างระเบียบวินัย สร้างนิสัยท่ีดีให้เกิดข้ึนเป็นข้ันตอนสุดท้ายในการทํา 5 ส  
เป้าหมายสําคัญของข้ันตอนนี้คือ ให้ผู้ปฏิบัติรักท่ีจะทํากิจกรรม 5 ส อย่างเต็มท่ี เพราะการทํากิจกรรม 5 ส 
ไม่ใช่การทําครั้งเดียวแล้วเลิกหรือคิดว่าเพียงพอแล้ว เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ทุกอย่างก็จะย้อนกลับไปอยู่ในสภาพ
เดิมได้  
 

ประโยชน์ของการทํากิจกรรม 5 ส ในภาพรวม 
แยกพิจารณา  ได้เป็น 2 ส่วน คือ 
 

1.  ประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
 

• สามารถทํางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งข้ึน 
• บรรยากาศการทํางานและสถานท่ีทํางานดีข้ึน 
• มีสภาพจิตใจแจ่มใส  อารมณ์ดี  และขวัญกําลังใจดี 
• มีความปลอดภัยในการทํางาน 
• มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานท่ีทํางาน 
• เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 
• สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 
• มีสถานท่ีทํางานท่ีเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

2.  ประโยชน์ของหน่วยงาน 
 

• เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างผลงาน 
• ลดการสูญเสียและความสิ้นเปลือง 
• มีพ้ืนท่ีและเนื้อท่ีใช้งานมากข้ึน 
• ผู้รับบริการให้ความเชื่อถือและเชื่อม่ันมากยิ่งข้ึน 
• เปิดโอกาสให้สามารถนําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานได้ง่ายข้ึน 

 
ปัจจัยสําคัญทีม่ีผลต่อความสําเร็จในการทํากิจกรรม 5 ส 
 

 การทํากิจกรรม 5 ส จะประสบความสําเร็จมากน้อยเพียงไร  ข้ึนอยู่กับปัจจัยสําคัญ 2 ด้าน  คือด้าน
บุคคลและด้านการดําเนินงาน 
 

ด้านบุคคล 
 

 ผู้บริหารระดับสูง 
 

 1.  ต้องให้ความสําคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง  โดยถือว่าการทํากิจกรรม 5 ส เป็นส่วนหนึ่งของ 
               การทํางานปกติ 
 2.  ต้องเอาใจใส่เข้าไปมีส่วนร่วม อาทิ  เป็นประธานกรรมการ 5 ส ของหน่วยงาน และคอยติดตาม 
               ผลอยู่ตลอดเวลา  
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 3.  ต้องทําหน้าท่ี ดังนี้ 
       1)  ทําตนให้เป็นตัวอย่างท่ีดีในการทํา 5 ส เช่น  ลงมือสะสาง  และทําความสะอาดร่วมกับ 
                    เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
      2)  ตรวจสอบการดําเนินงาน 5 ส  ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 
      3)  ชมเชยหน่วยงานท่ีทํา 5 ส  ได้ผลดี 
 ผู้ปฏิบัติงาน 
 1.  ทุกคนต้องมีความเข้าใจหลักการข้ันตอน  วิธีการทํากิจกรรม 5 ส 
 2.  ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้จัดทํากิจกรรม 5 ส (ไม่มีผู้สังเกตการณ์) 
 

ด้านการดําเนนิงาน 
 

 1.  ต้องมีการให้การศึกษาอบรมเพ่ือสร้างความเข้าใจการทํากิจกรรม  5 ส   ให้ทุกคนในหน่วยงาน 
ทราบรวมท้ังจัดให้มีการศึกษาดูงานท่ีสามารถเป็นตัวอย่างได้       รวมท้ังขจัดข้อสงสัยท้ังปวง ตอบคําถามท่ีว่า
ทําไม?  ต้องทํา 5 ส 
 2.  มีการกําหนดมาตรฐาน และปรับระดับมาตรฐานให้สูงข้ึน 
 3.  มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมท้ังมีระบบรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรม 5 ส  
ให้ทราบท่ัวกัน 
 4.  จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมการทํากิจกรรม 5 ส เป็นประจํา เช่น 
  -  จัดทําป้าย คําขวัญ โปสเตอร์ กระดาษข่าว 
  -  จัดทําคู่มือ แผ่นพับ และเอกสารเผยแพร่ 
  -  การตรวจพ้ืนท่ีเป็นระยะโดยผู้บริหาร เช่น การจัดให้มีกิจกรรม Morning Rally โดยไม่ 
บอกล่วงหน้า เม่ือผู้บริหารตรวจพ้ืนท่ีใดแล้ว อาจให้ข้อสังเกต/ตักเตือน ในรูปสัญลักษณ์ เช่น ติดโบว์แดงท่ีโต๊ะท่ี
รกรุงรังเพ่ือให้เจ้าของโต๊ะปรับปรุงให้ดีข้ึน 
 5.  ทํากิจกรรม 5 ส  ควบคู่ไปกับกิจกรรมอ่ืนๆ อาทิ เช่นกิจกรรมปรับปรุง หรือระบบข้อเสนอแนะ
สําคัญท่ีสุด ก็คือ ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพ่ือทําให้กิจกรรม 5 ส  มีการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งข้ึน 
 
ด้านองค์กร 
 1. เป็นการบูรณาการสิ่งท่ีมีอยู่เข้าด้วยกัน   โดยให้โครงการต่างๆ  ภายใต้การกับกับดูแลของสํานัก
ชลประทานท่ี 11  ท่ีมีเครื่องมือท่ีใช้ในการบริหารจัดการน้ํา  คือ สถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ํา ให้มาร่วม
ดําเนินการในสิ่งเดียวกัน  ได้แก่   การบูรณาการปรับปรุงสถานีสูบน้ําและอาคารบังคับน้ําให้มีประสิทธิภาพ   
ด้วยการใช้กิจกรรม 5 ส  มาเป็นเครื่องมือในการดําเนินกิจกรรม 
 2. เป็นการดําเนินการเพ่ือทําให้เกิดการสมานสามัคคีในหมู่คณะ  เนื่องจากการดําเนินกิจกรรมร่วมกัน
และทําให้เกิดความรักใคร่ในองค์กรท่ีปฏิบัติงาน 
 3. เป็นการเตรียมพร้อมเครื่องมือบริหารจัดการน้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนองพระราชดําริ  โดยใช้
กิจกรรม 5 ส  เป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน 
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การจัดบอร์ด 5 ส  
 

องค์ประกอบของการจัดบอร์ด 5 ส 
 

 1.  แผนผังโดยรวมของพ้ืนท่ี 5 ส (Lay out)  :  ติดรูปแสดงสมาชิกท่ีรับผิดชอบแต่ละพ้ืนท่ีย่อย การ 
แสดงแผนผังโดยรวมเพ่ือดูว่า มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบเท่าใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบบ้าง เพ่ือประโยชน์ในการติดตามผล 
ผู้รับผิดชอบพ้ืนท่ีควรมีการหมุนเวียนเปลี่ยนกัน เพ่ือประเมินผลความก้าวหน้าของกิจกรรมเป็นระยะๆ 
 2.  เป้าหมายของการทํากิจกรรม 5 ส : สอดคล้องกับการท่ีได้ทําการสํารวจพ้ืนท่ีก่อนทํากิจกรรมว่า 
มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด  ในการท่ีจะบรรลุเป้าหมายในช่วงระยะเวลาท่ีเรากําหนดข้ึน 
 3.  มาตรฐาน 5 ส : กลุ่มจะต้องเป็นผู้กําหนดมาตรฐานของแต่ละ ส โดยสมาชิกในกลุ่มจะต้อง 
สํารวจและพิจารณาว่าในพ้ืนท่ีนั้นๆ มีปัญหาอะไรและควรมีอุปกรณ์ท่ีจําเป็นอะไรบ้าง โดยกําหนดแยกเป็น
รายละเอียดของ ส สะสาง จากนั้นก็กระจายไปยัง ส2, ส3, ส4 กําหนดเป็นมาตรฐานของพ้ืนท่ีข้ึนแล้วนํามาลอง
ปฏิบัติและพัฒนามาตรฐานของงานให้ดีข้ึนไปเรื่อยๆ 
 4.  ถ่ายภาพแสดงสภาพพ้ืนท่ีก่อนทํา 5 ส และหลังทําเป็นระยะๆ วัน เดือน ปี ท่ีถ่ายภาพแสดงให้ 
เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงในการทํา 5 ส ในมุมเดียวกัน หรือเป็นภาพแสดงการทํากิจกรรมของสมาชิกในพ้ืนท่ี 
 5.  ปฏิทินกิจกรรมการดําเนินงาน 5 ส เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้บุคลากรรับทราบ 
 6.  ผลการประเมินเพ่ือเป็นการประเมินผลการดําเนินการ 5 ส ของพ้ืนท่ีรับผิดชอบของตนเอง และ 
ผลการประเมินภายนอกจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 5 ส 
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                                ตัวอย่าง    การจัดบอร์ดแสดงการทํากิจกรรม 5  ส             
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การตรวจผลดําเนินกิจกรรม 5 ส 
 

 เพ่ือให้การดําเนินกิจกรรม 5 ส เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีอยู่ตลอดเวลาจํา เป็นต้องมี
การตรวจวัดผลท่ีดี ซ่ึงอาจทําได้ในรูปของการแข่งขัน และจําเป็นต้องมีกฎเกณฑ์กติกาเป็นมาตรฐาน ซ่ึงทุกพ้ืนท่ี
ยอมรับพอสรุป ได้ดังนี้ 
 

 1.วัตถุประสงค์ 
1)  เพ่ือยกระดับและรักษาความเข้าใจและมาตรฐานการดําเนินกิจกรรมภายในหน่วยงาน       
     ด้วยการจัดการแข่งขันระหว่างโครงการต่างๆภายในหน่วยงาน เพ่ือการปรับปรุงการ 
     ดําเนินการตามโครงการฯกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง 
 2) เพ่ือส่งเสริมให้แนวคิดและการดําเนินกิจกรรม 5 ส  เป็นพ้ืนท่ีของเทคโนโลยี     
      ด้านการจัดการท่ีก้าวหน้าในด้านอ่ืนๆเช่นการบํารุงรักษาในเชิงป้องกัน 
      (Preventive Maintenance) เป็นต้น 

 2.แนวทางการตรวจและเทคนิคการให้คะแนนของคณะกรรมการ 5 ส 
  1)   ควรจะทําตัวเป็นกันเองกับสมาชิกของพ้ืนท่ี 5 ส โดยการชวนพูดคุย ไม่ควรทําเป็น 
                           ทางการมากนัก 
  2)   ในการให้คะแนนสําหรับการตรวจพ้ืนท่ี 5 ส นั้น กรรมการควรจะดูเป็นหมวดๆ   
                           เช่น ประเภทสํานักงานก็จะดูโต๊ะ เก้าอ้ี ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บของ สภาพแวดล้อม  
                           ของพ้ืนท่ีฯลฯ การให้คะแนนควรให้หลังจากดูทุกพ้ืนท่ีแล้ว และไม่ควรตรวจจน 
                           ครบพ้ืนท่ีแล้วค่อยมานั่งให้คะแนนรวดเดียว และการให้คะแนนแต่ละพ้ืนท่ี ควรดู 
                           ภาพโดยรวมของพ้ืนท่ีเป็นหลัก 
  3)   ควรให้คะแนนท่ีชัดเจนในเชิงเปรียบเทียบกับระหว่างพ้ืนท่ีๆ ดีกว่า 
  4)   ไม่ควรตําหนิสมาชิกพ้ืนท่ี 5 ส ในขณะเดินตรวจเช็คเด็ดขาด หากเห็นว่าไม่สมควร   
                           ไม่ถูกควรใช้วิธีเขียนข้อเสนอแนะ และการให้คําแนะนําต่างๆควรพูดในเชิง 
                           สร้างสรรค์ 

5)   ห้ามโต้เถียงหรือทะเลาะกับสมาชิกในพ้ืนท่ี 5 ส   
6)   พยายามฟังความคิดเห็นและสิ่งต่างๆจากสมาชิกของพ้ืนท่ี 5 ส ให้มากท่ีสุด ไม่ควร   
      ให้คะแนนเพ่ิมพิเศษ เช่น ความใหม่ของสถานท่ี ความสวยงามและงบประมาณโดย 
      ไม่จําเป็น 
7) ควรตรวจสอบโดยการเน้น การให้ความร่วมมือ การพัฒนาการ การวางแผนการ 
      ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การทํางานเป็นทีม การประหยัด เป็นต้น 
8)   ควรเดินไปพร้อมๆกันในแต่ละพ้ืนท่ีเพ่ือรับข้อมูลได้พร้อมเพรียงกัน 
9)   การให้ข้อแนะนําในการปรับปรุงกรรมการควรเขียนข้อแนะนําในการปรับปรุงใน 
      แบบประเมินและรวบรวมข้อแนะนําของกรรมการทุกคนในพ้ืนท่ี เพ่ือให้พ้ืนท่ีนั้นๆ 
      ปรับปรุงให้ดีข้ึน ซ่ึงจะส่งผลถึงการปรับปรุงท้ังหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
10) ข้อดีเด่นของพ้ืนท่ีกรรมการควรเขียนข้อดีเด่นของพ้ืนท่ีเพ่ือเป็นการยกข้อเด่นนั้น  
      อาจเป็นตัวอย่างท่ีดี หรือมาตรฐานของพ้ืนท่ีอ่ืนๆด้วย 

  11) การตรวจไม่ใช่การจับผิดแต่เป็นการตรวจเพ่ือประเมินความก้าวหน้าของการดําเนิน 
                           กิจกรรมและมุ่งหวังให้เกิดการปรับปรุงและช่วยขจัดอุปสรรคปัญหาให้กับพ้ืนท่ี 
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  12) ต้องระลึกเสมอว่ามาตรฐานของหน่วยงานหนึ่งไม่จําเป็นต้องเป็นมาตรฐานของอีก   
                           หนว่ยงาน กรรมการจะต้องพิจารณาถึงท่ีมาของมาตรฐานและเหตุผลเป็นสําคัญ      
                           เพราะ 5 ส ไม่มีกฎตายตัว 
 

คุณสมบัติของกรรมการตรวจ 5 ส 
 

 1.  เป็นผู้ท่ีมีความรู้ 5 ส เป็นอย่างดี 
 2.  มีความเท่ียงธรรมเป็นท่ียอมรับของเจ้าหน้าท่ีท่ัวไป 
 3.  มีความเข้าใจในแนวทางและหลักเกณฑ์การให้คะแนนเป็นอย่างดี 
 4.  เข้าใจถึงเป้าหมายและนโยบายของคณะกรรมการตรวจพ้ืนท่ี 5 ส และองค์กร 

5.  เป็นผู้มีทัศนคติท่ีดีต่อกิจกรรม 5 ส 
6.  สามารถให้คําแนะนําในทางสร้างสรรค์ 

 

หน้าท่ีของกรรมการ 
 

 1.  ตรวจให้คะแนนและตัดสิน 
 2.  ให้คําปรึกษาและให้ความรู้เรื่อง 5 ส 
 3.  ให้ข้อคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร 
 4.  อธิบายแนวทางและการตรวจ 5 ส 
 5.  กรรมการควรจะส่งเสริมกิจกรรม 5 ส 
 6.  สามารถให้คําแนะนําในทางสร้างสรรค์ 
 

ข้อเสนอแนะของกรรมการ 
 

 1.  ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพในทางสร้างสรรค์และไม่บั่นทอนกําลังใจของสมาชิกในพ้ืนท่ี 5 ส 
 2.  ไม่ควรระบุชื่อลงในข้อเสนอแนะ เพราะจะเป็นการประจานกัน ทําให้ผู้ถูกระบุอาจเปลี่ยนจากแนว 
               ร่วม 5 ส ยกเว้นการตรวจภายในหน่วยงานตนเอง 
 3.  ทุกข้อเสนอแนะของพ้ืนท่ีควรจะมีข้อดีของพ้ืนท่ีลงไปด้วย ไม่ควรมีเฉพาะข้อควรปรับปรุงเท่านั้น 
 4.  การส่งข้อเสนอแนะควรให้เฉพาะของพ้ืนท่ีนั้นเท่านั้น ไม่ควรนําข้อเสนอแนะของพ้ืนท่ีอ่ืนไปส่ง 
               ให้กับอีกพ้ืนท่ีหนึ่ง  เพราะเหมือนกับการประจานและมีการเปรียบเทียบกัน ซ่ึงอาจก่อปัญหาตาม  
               มาภายหลัง ควรรวบรวมการตรวจเช็คและสร้างความเข้าใจในเรื่องท่ีข้อเสนอแนะก่อนส่งให้พ้ืนท่ี 
               หากไม่เข้าใจควรสอบถามกรรมการผู้ให้ข้อเสนอแนะนั้นก่อน 
 

จุดตรวจท่ีสําคัญ 
 

โต๊ะและเก้าอ้ี 
 

   1.  มีการจัดวางโต๊ะเป็นแถวเป็นแนวดูเรียบร้อย และสะดวกต่อการเดินเข้า-ออก 
  2.  เอกสารหรือของท่ีเก็บไว้ท่ีโต๊ะสามารถหยิบได้สะดวกและรวดเร็ว 
  3.  ก่อนเลิกงานกลับบ้านให้เก็บของบนโต๊ะอย่างเรียบร้อย 
  4.  เม่ือเวลาไม่อยู่โต๊ะ ควรเลื่อนเก้าอ้ีเก็บให้เรียบร้อย 
  5.  ใต้โต๊ะหรือท่ีวางเท้า ไม่มีของวางซุกซ่อนไว้ 
  6.  อุปกรณ์เครื่องใช้สํานักงาน เช่น ปากกา ดินสอ ยางลบ ต้องไม่เกินกว่าความจําเป็น 
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  7.  ไม่ควรเก็บของท่ีไม่ได้ใช้ประจําหรือของท่ีไม่จําเป็นต่อการทํางานไว้บนโต๊ะ เช่น หนังสือพิมพ์ หนังสือ 
       อ่านเล่น ของเล่นต่างๆ 
  8.  ไม่เปิดลิ้นชักโต๊ะท้ิงไว้เพราะอาจเดินเตะได้ ปิดลิ้นชักให้สนิทเรียบร้อยเพ่ือความปลอดภัย 
  9.  ไม่มีกระดาษบันทึกช่วยจําแปะอยู่ข้างฝาหรือบนโต๊ะเต็มไปหมด 
  10. ไม่มีการตอกตะปูเพ่ือแขวนของไว้ข้างโต๊ะ 
  11. ไม่ควรมีโต๊ะหรือเก้าอ้ีท่ีชํารุดหรืออยู่ในสภาพท่ีไม่พร้อมใช้งาน 
 

ตู้เก็บเอกสารและตู้เก็บของ 
 

 ชั้นและตู้มีความสะอาด สามารถใช้งานได้โดยสะดวกและปลอดภัยกําหนดท่ีวางของและมีของวางตามท่ี
กําหนด ตู้เก็บเอกสารต้องมี INDEX ตามและตรงกับเอกสารในตู้เก็บของและเอกสารท่ีใช้ร่วมกันสามารถหยิบ
ใช้ได้สะดวกและรวดเร็ว ระบุชื่อผู้รับผิดชอบตู้เอกสารและตู้เก็บของ 
  1.  มีระบบการจัดเก็บเอกสาร ซ่ึงทําให้การเก็บของท่ีหยิบใช้ได้ง่าย โดยมีรหัสหรือมี INDEX ตรงกับเอกสาร 
       ท่ีอยู่ในตู้ 
  2.  เพ่ือความปลอดภัย ไม่ควรวางของใดๆ บนหลังตู้โดยไม่จําเป็น 
  3.  มีการใช้ตู้และชั้นวางตู้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ผนัง พ้ืนอาคาร 
 

  1.  มีการทํา 5 ส บนพ้ืนท่ีไม่มีขยะหรือฝุ่นผง 
  2.  ไม่มีสายไฟ สายโทรศัพท์ สายคอมพิวเตอร์ และเดินสายอย่างเป็นระเบียบและปลอดภัย และสะดวกใน 
       การใช้งาน 
  3.  ไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ช่องทางเดิน 
  4.  ไม่ควรวางของบริเวณหน้าต่างซ่ึงอาจตกลงไปข้างล่างได้ 
  5.  ไม่มีสิ่งสกปรกและคราบต่างๆ เช่น ฝุ่น ขยะมูลฝอย คราบน้ํามัน คราบจารบี ฯลฯ 
  6.  ไม่ควรตีเส้นบนพ้ืนท่ีโดยไม่จําเป็น 
 

ห้องพัสดุ 
 

  1.  จัดวางพัสดุอย่างเป็นระเบียบ 
  2.  จัดช่องทางให้สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 
  3.  มีระบบการรับจ่ายพัสดุ และเจ้าหน้าท่ีมีความเข้าใจระบบ 
  4.  เจ้าหน้าท่ีทุกคนสามารถแยกชิ้นส่วนและระบบการเข้าก่อน 
 

PDCA (Plan Do Check Action โดยเจ้าหน้าท่ี/ผู้บังคับบัญชา 
 

  1.  มีการวางแผนการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 
  2.  มีการประชุมของเจ้าหน้าท่ีในพ้ืนท่ี 5 ส หน่วยงานเดือนละครั้ง โดยดูจากบันทึกประชุม 
  3.  มีการดําเนินงานตามแผน หากไม่เป็นไปตามแผนต้องให้ชี้แจง 
  4.  มีการติดตามผลและเปรียบเทียบพ้ืนท่ีโดยดูจากความพยายามแก้ไขตามข้อแนะนําของกรรมการ 
  5.  มีการถ่ายภาพ ก่อน – หลัง การปรับปรุงติดไว้ท่ีบอร์ดประจําพ้ืนท่ีหรือเก็บไว้เป็นหลักฐาน 
  6.  มีการต้ังมาตรฐานกลาง 
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  7.  มีการปรับปรุงมาตรฐานของพ้ืนท่ีเดิมให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันหรือไม่ 
  8.  มีการสรุปและวิเคราะห์ผลการดําเนินการทุกไตรมาสหรือไม่ 
 

สภาพแวดล้อมของพ้ืนท่ี 
 

  1.  มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ และใช้งานถูกต้องตามหลักสุขลักษณะ 
  2.  สายโทรศัพท์และสายสัญญาณไฟฟ้าต่างๆ ต้องเดินอย่างมีระเบียบ 
  3.  ไม่วางสิ่งของท่ีพ้ืนหากจําเป็นต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบและกําหนดระยะเวลาของการวาง 
  4.  บริเวณพ้ืนท่ีต้องไม่เป็นท่ีอยู่อาศัยของแมลง ปลวก และสัตว์อ่ืนๆ อยู่ในพ้ืนท่ี 
  5.  อุปกรณ์ของใช้สํานักงานต่างๆ เช่น เครื่องFax เครื่องถ่ายเอกสาร และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ มีการกําหนด 
       ผู้ดูแลและรักษาอย่างมีระบบ 
  6.  มีเครื่องดับเพลิงต้ังไว้ในท่ีๆ เหมาะสม สามารถหยิบได้สะดวกและมีวิธีการใช้เครื่องและเจ้าหน้าท่ีทุกคน 
       เข้าใจ 
  7.  ของใช้ส่วนรวม เช่น โต๊ะ เก้าอ้ี กระดานในห้องประชุม จะต้องมีผู้ดูแลรักษาและเม่ือใช้แล้วต้องนํามาเก็บ 
       เข้าท่ีทุกครั้ง 
  8.  มีผังแสดงบริเวณพ้ืนท่ีรับผิดชอบและผังแสดงสมาชิกท่ีติดต้ังไว้ท่ีบอร์ดหรืออาจจะเก็บเอาไว้ในแฟ้ม 
  9.  อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
  10.มีแสงสว่างพอเพียง 
  11.หลอดไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดอ่ืนๆ มีการทําความสะอาด และบํารุงตามวาระ 
  12.ป้ายประกาศชัดเจนไม่เลอะเลือน มีอุปกรณ์ครบถ้วนและข้อมูลทันสมัยถูกต้อง 
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มาตรฐานกลางในการดําเนินกิจกรรม 5 ส 
  

มาตรฐานกลางในการดําเนินกิจกรรม 5 ส เป็นมาตรฐานให้ผู้เข้าร่วมโครงการบูรณาการสถานีสูบน้ํา
และอาคารบังคับน้ําด้วยกิจกรรม  5  ส   นําไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติ   หากหน่วยงานใด   มีลักษณะท่ีเห็น      
สมควรว่าจะต้องเป็นมาตรฐาน 5 ส เฉพาะของตน      ซ่ึงกําหนดมาตรฐานเฉพาะแต่ละโครงการข้ึนมา   ท้ังนี้
มาตรฐานดังกล่าวจะต้องมีการตกลงและเห็นชอบร่วมกันของการปฏิบัติงานในโครงการนั้นๆ 
 
ลําดับ รายการ เกณฑ์มาตรฐาน/หรือจํานวนคน/คน 

1. โต๊ะทํางาน(สะอาด จัดวางของใช้อย่าง
เป็นระเบียบ) 
วัสดุอุปกรณ์ประจําโต๊ะทํางาน(จัดวาง
อย่างเป็นระเบียบ ไม่มีฝุ่นหยากไย่) 

1.1 วางสิ่งของท่ีไม่เก่ียวกับงานไว้บนโต๊ะได้ไม่เกิน 2 ชิ้น 
1.2 ไม่วางของไว้ใต้โต๊ะ ยกเว้นรองเท้า 1 คู่ (วางให้เป็น 
      ระเบียบ) 
1.3 จัดระเบียบของใช้ในลิ้นชัก 
1.4 ทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
1.5 ทําความสะอาดทุกซอกทุกมุม ปีละ 2 ครั้ง 
1.6 ซ่อมแซมเม่ือมีการชํารุด 
1.7 ไม่วางสิ่งของท่ีไม่เก่ียวกับงานไว้ใต้กระจก 

2. เก้าอ้ี 2.1 เลื่อนเก็บใต้โต๊ะเม่ือเลิกงาน 
2.2 ไม่พาดเสื้อไว้ท่ีพนักเก้าอ้ี 
2.3 ทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
2.4 ซ่อมแซมเม่ือมีการชํารุด 
2.5 มีเบาะรองนั่งได้ไม่เกิน 1 ชิ้น 

3. 
 
 
 
 

 

อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้สํานักงาน 
(Computer, Printer, Fax) 
 
 
 
 

3.1 อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้สํานักงานไม่ชํารุดและ 
      พร้อมใช้งาน 
3.2 ไม่มีสิ่งของ/อุปกรณ์ท่ีไม่จําเป็นหรือไม่เก่ียวข้องวาง  
      ปะปนอยู่กับอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้สํานักงาน 
3.3 มีการจัดวางอุปกรณ์/เครื่องมือ/สํานักงานส่วนกลาง 
3.4 มีผู้รับผิดชอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์/ 
      เครื่องมือ/เครื่องใช้สํานักงาน 

4. เครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องสูบน้ํา 
มอเตอร์ไฟฟ้า ตู้ควบคุม สายไฟฟ้า 

4.1 สภาพอุปกรณ์ เครื่องจักร ตู้ควบคุมอยู่ในสภาพพร้อม 
      ใช้งาน 
4.2 ไม่มีสิ่งของอุปกรณ์ท่ีไม่จําเป็น หรือไม่เก่ียวข้องวาง  
      ปะปนอยู่  
4.3 สภาพสะอาด ไม่มีฝุ่นผง หรือคราบสิ่งสกปรก คราบ 
      น้ํามัน 
4.4 มีคู่มือการใช้งาน การบํารุงรักษา วางอยู่ สามารถนํามา 
     หยิบใช้งานได้ 
4.5 มีป้ายบอกผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน 
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ลําดับ รายการ เกณฑ์มาตรฐาน/หรือจํานวนคน/คน 

5. เครื่องมือและอุปกรณ์ ในการดูแล
รักษาและซ่อมบํารุง 

5.1 มีสภาพพร้อมใช้งาน 
5.2 จัดวางเป็นระเบียบเรียบร้อย 
5.3 เก็บอยู่ในท่ีสะดวกหยิบใช้ได้ง่าย 
5.4 มีการเก็บรักษาอย่างปลอดภัย 

6. โทรศัพท์ 6.1 ทําความสะอาดอย่างสมํ่าเสมอ 
6.2 ติดต้ังสายอย่างมีระเบียบ 
6.3 จัดวางอย่างมีระเบียบ 
6.4 มีสมุดโทรศัพท์ได้ไม่เกิน 1 เล่มใต้โทรศัพท์ 

7. ตู้เอกสาร 7.1 คัดแยกและตรวจสอบเอกสารทุก 3 เดือน 
7.2 จัดแบ่งพ้ืนท่ีในตู้ เพ่ือเก็บอุปกรณ์ 
7.3 ติดป้ายสันแฟ้ม เพ่ือสะดวกแก่การค้นหา 
7.4 ไม่วางสิ่งของบนหลังตู้จนทําให้เกิดความไม่สวยงาม 

8. 
 

 

Whiteboard 
 
 

8.1 ทําความสะอาดหลังใช้งานทุกครั้ง 
8.2 ทําความสะอาดท่ีขอบ/แปรงสมํ่าเสมอ 
8.3 ตรวจสอบว่ามีปากกาพร้อมใช้งาน 

9. 
 

ห้องประชุม 
 

9.1 ขจัดประกาศ ข้อความไม่จําเป็น 
9.2 ไม่นําสิ่งของไม่เก่ียวข้องไว้ในห้องประชุม 
9.3 จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หลังการใช้งาน 
9.4 ปิดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟ้า เครื่องเสียง หลังการ
ประชุมทุกครั้ง 
9.5 จัดและทําความสะอาดม่านอย่างสมํ่าเสมอ 
9.6 จัดเครื่องเสียงให้พร้อมใช้งานอย่างเป็นระเบียบ 

10. ห้องรับแขก 10.1 หลังการใช้เก็บแก้วน้ําทันที 
10.2 ทําความสะอาดโต๊ะ พ้ืนทุกวัน 
10.3 จัดโต๊ะ เก้าอ้ี หลังการใช้ทุกครั้ง 

11. ทางเดิน 11.1 ไม่สูบบุหรี่ ขณะอยู่ในทางเดิน 
11.2 ไม่วางสิ่งของใดๆไว้ 
11.3 มีท่ีท้ิงขยะ แยกประเภท 
11.4 ไม่ส่งเสียงดังตามทางเดิน 

12. Board 12.1 ขจัดประกาศเก่าๆ ออก 
12.2 ข้อมูลข่าวสารทันสมัยเสมอ 
12.3 ติดประกาศอย่างมีระเบียบ 
12.4 อุปกรณ์พร้อมท่ีจะใช้ 
12.5 Board ต้ังอยู่ในท่ีเหมาะสม 
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ภาพตัวอย่างการดําเนินกิจกรรม 
โครงการนําร่องบูรณาการสถานีสูบนํ้าและอาคารบังคับนํ้าด้วยกิจกรรม 5 สฯ   

 
ภาพก่อนดําเนินกิจกรรม 

 

 

 

            ภาพท่ี 1   แสดงสภาพสิ่งสกปรกท่ีสะสมอยู่ในสถานีสูบน้ําแห่งหนึ่ง 
 

 

 

                              ภาพท่ี 2   แสดงขยะและสิ่งสกปรกท่ีตกค้างช่วงระหว่างสถานีสูบน้ํากับสายพาน 
                                            ลําเลียงขยะ 
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                               ภาพท่ี 3  แสดงเครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีไม่จําเป็นได้วางท้ิงไว้ภายในสถานีสูบน้ํา 
 

 

 

 

 

    ภาพท่ี 4    แสดงอะไหล่อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ํา ท่ีใช้งานไม่ได้  
                                              ได้วางไว้กองไว้อย่างไม่เป็นระเบียบ 
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   ภาพท่ี 5  แสดงความสกปรกจากมูลนกพิราบบริเวณหลัง 
                                               ตู้ควบคุมและท่ีพ้ืน 
 

 

 

 

 

     ภาพท่ี 6  แสดงเครื่องใช้ต่างๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับสถานีสูบน้ํา 
             ซ่ึงเม่ือนํามาวางไว้แล้วก่อให้เกิดภาพท่ีไม่น่าดู 
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             ภาพท่ี 7   แสดงกองเศษวัสดุท่ีบริเวณสถานีสูบน้ํา ท่ีวางไว้กองไว้ 
                                                อย่างไม่เป็นระเบียบ 
 
 

 

 

 

                                  ภาพท่ี 8  แสดงสิ่งสกปรกติดอยู่ท่ีบานประตูระบายน้ํา 
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                 ภาพท่ี 9  แสดงสิ่งสกปรกติดอยู่ทางด้านหน้าตะแกรงกันขยะจํานวนมาก 
 

 

 

 

 

                              ภาพท่ี 10    แสดงสภาพบริเวณชายคลองข้างสถานีสูบน้ํา 
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ภาพหลังจากดําเนินกิจกรรม 
 

 มีการประชุมชี้แจงผลการดําเนินงาน  และการตรวจสอบ ให้คะแนน ประเมินผลการดําเนิน
กิจกรรมตามโครงการท่ีกําหนดให้ตามวัตถุประสงค์  โดยมีแบบฟอร์มการให้คะแนนเป็นลักษณะเฉพาะ  แสดงถึง
การตรวจให้คะแนนท่ีครอบคลุมวัตถุประสงค์แต่ละหัวข้อท่ีกําหนด  และเป็นไปตามหลักการของแนวทางการ
ดําเนินกิจกรรม 5 ส    
 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 11  มีการประชุมกล่าวชี้แจงการดําเนินการตามโครงการฯ 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 12  ชี้แจงผลการดําเนินการท่ีห้องประชุมในสถานีสูบน้ํา 
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                      ภาพท่ี 13   เกิดความสะอาดบริเวณภายสถานีสูบน้ําอย่างเห็นได้ชัดเจน 
                               จะไม่มีขยะมูลฝอย สิ่งของไม่จําเป็นและมูลนกพิราบ 

 

 

 

 

 

  ภาพท่ี 14    มีการติดต้ังตะแกรงเพ่ือกันนกพิราบเข้ามา 
          ทําความสกปรกภายในสถานีสูบน้ํา 
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  ภาพท่ี 15  มีการติดต้ังอุปกรณ์ดับเพลิงเพ่ือมีไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน 
 

 

 

 

        ภาพท่ี 16   บริเวณภายนอกสถานีสูบน้ํา    ใต้สายพานเครื่องเก็บขยะ 
                                มีความสะอาดเรียบร้อย ดีข้ึนกว่าก่อนทําโครงการฯ เป็นอย่างมาก 
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    ภาพท่ี 17   บริเวณด้านหน้าตะแกรงกันขยะได้รับการปรับปรุง 
                     มีความสะอาด ไม่มีขยะมูลฝอยติดเหมือนแต่ก่อน 

 

 

 

 

 

                          ภาพท่ี 18   ผลจากการดําเนินการมีความสะอาด เป็นระเบียบ มีหมายเลขกํากับ 
                                            เพ่ือความสะดวกในการทํางาน 
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            ภาพท่ี 19    มีการติดป้ายให้บุคคลท่ัวไปรับทราบเป็นสถานท่ีราชการ 
           และช่วยกันรักษาความสะอาดโดยไม่ท้ิงขยะ 

 

 

 

 

 

                                       ภาพท่ี 20   มีบอร์ดแสดงการทํากิจกรรม 5 ส 
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                  ภาพท่ี 21  มีมุมของตู้เก็บเอกสาร คู่มือการปฏิบัติงาน และโต๊ะทํางาน 
 

  

 

 

 

                                   ภาพท่ี 22   เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานแต่งการมีระเบียบ มีความปลอดภัยขณะทํางาน 
 


