
 

 

 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลสะเอียบ 
ท่ี  129 / 2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะท ำงำนโครงกำร 5 ส. ในส ำนกังำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
ประจ ำปี 2565 

-------------------------------- 
ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้จัดท าโครงการ 5 ส. ในส านักงาน องค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะเอียบ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท างานท่ีดีและ
เหมาะสม มีความปลอดภัย มีระเบียบ ถูกสุขลักษณะ จะมีส่วนช่วยให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกท้ังยัง
ช่วยลดอุบัติเหตุ และเป็นการสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน ท าให้เกิดกิจกรรมร่วมกัน เกิดความรักความ
สามัคคี การท างานเป็นที รวมท้ังดูแลสวัสดิการพนักงาน รวมท้ังประชาชนท่ีมารับบริการ 

ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินโครงการบรรลุวัตถุประสงค์จึงขอแต่งต้ัง คณะท างานด าเนินการตาม
โครงการ ดังนี้ 
                   ๑.  นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           ประธานกรรมการ 
                   2.  นายสมศักดิ์  วงศืเทพ                หัวหน้าส านักปลัด                                    กรรมการ 
                   3.  นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง       ผู้อ านวยการกองคลัง                                 กรรมการ 
                   4.  นายสุรชาติ  จะเฮิง                   ผู้อ านวยการกองช่าง                                 กรรมการ 
                   5.  นางรัตนา  ยะกุมาร                  ผู้อ านวยการกองการศึกษา                          กรรมการ 
                   6.  นางตุลารัตน์  แสงมณี               นักทรัพยากรบุคคล                                  เลขานุการ 

  
คณะท ำงำนมีหน้ำที่ดังนี้ 

1. ก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ  
2. จัดท าแผนงานการด าเนินโครงการ 
3. ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
4. พัฒนา ปรับปรุงแก้ไข และสนับสนุนการด าเนินกจิกรรม 

 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                    ส่ัง  ณ วันท่ี  11  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕65  

 

                                                                          

 (นายชุม  สะเอียบคง) 
                                                          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

 



โครงกำร 5 ส. ในส ำนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ ประจ ำปี 2565 

1. หลักกำรและเหตุผล 

การท างานเป็นส่ิงส าคัญในชีวิตคนเราโดยคนจะใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในสถานท่ีท างานผู้ปฏิบัติงานจึงไม่ควร
อยู่ในสภาพแวดล้อมการท างานอันจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพดังนั้นหน่วยงานต่างๆ จึงควรก าหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมท่ีส่งเสริมสุขภาพรวมถึงการควบคุมในเรื่องเสียงกล่ินและการรบกวนทางสายตาส่ิงแวดล้อมใน
ท่ีท างานนับแต่สถานท่ีเครื่องมือเครื่องใช้แสงเสียงอุณหภูมิและกระบวนการในการปฏิบัติงานล้วนเป็นส่ิงส า คัญท่ี
ส่งผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการจัดสภาพแวดล้อมในท่ีท า งานท่ีดีและเหมาะสมมีความ
ปลอดภัยถูกสุขลักษณะจะมีส่วนช่วยท าให้คนท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกท้ังช่วยลดอุบัติเหตุและเป็นการ
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานท าให้เกิดการท ากิจกรรมร่วมกันเกิดความรักความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 

องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ตระหนักถึงความส าคัญและคุณประโยชน์ท่ีจะเกิดจากการท า
กิจกรรมร่วมกันเพื่อให้เกิดผลท่ีดีดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะน าไปสู่ความรักความสามัคคีการท างานเป็นทีมบรรยากาศ
และประสิทธิภาพในการท างานท่ีดีตามนโยบายของผู้บริหาร โดยมีวัตถุประสงค์หน่วยงานองค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลสะเอียบมีสถานท่ีท างานสะอาดปลอดภัยเป็นระเบียบและดูแลสวัสดิภาพของข้าราชการและประชาชน
ท่ีมารับบริการจึงได้จัดโครงการ 5 ส. ในส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี 2565 โดยมี
เป้าหมายโครงการให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสะเอียบ เป็นสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน “สะอาด
ปลอดภัยส่ิงแวดล้อมดีมีชีวิตชีวา”  

2.วัตถุประสงค์ 
 

1. บุคลากรรับรู้และเห็นคุณค่าของการมีสถานท่ีท างานท่ีน่าอยู่น่าท างาน 
2. ส่งเสริมและพัฒนาส่ิงแวดล้อมและสุขภาวะในการท างาน 
3. เพื่อสร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างานท าให้มีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
4. เพื่อให้หน่วยงานมีภาพลักษณ์สภาพแวดล้อมมีความปลอดภัยในการท างานบุคลากรมีสุขภาพกาย 

และสุขภาพจิตท่ีดี 
5. พนักงาน ลูกจ้าง มีสุขภาพกายและสุขภาจิตท่ีดี สร้างความสามัคคี และการท างานเป็นทีม 

 
3.เป้ำหมำยโครงกำร 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสะเอียบ เป็นสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน “สะอาดปลอดภัยส่ิงแวดล้อม
ดีมีชีวิตชีวา”  
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4.รูปแบบกำรด ำเนินกำร 
  

 
5. แนวทำงกำรด ำเนินกำรโครงกำร 

1. แต่งต้ังคณะท างานจากตัวแทนกลุ่ม/ฝ่ายโดยคณะท างานมีหน้าท่ีดังนี้ 
1.1 ก าหนดนโยบายแนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับโครงการสถานท่ี   
      ท างานน่าอยู่น่าท างาน 
1.2 จัดท าแผนงานการด าเนินโครงการ 5 ส. ในส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
1.3 ด าเนินการและติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานตามแผนงาน 
1.4 พัฒนาปรับปรุงแก้ไขและสนับสนุนการด าเนนิงานของหน่วยงาน 

2. ก าหนดรูปแบบของกิจกรรม 
3. ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 

6.ระยะเวลำกำรด ำเนินกำร 
 เดือน กุมภาพันธ์ 2565 – กันยายน 2565 
 
7.สถำนที่ด ำเนินกำร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสะเอียบ อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ 
 
8.ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 

1. ท าใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสะเอียบเป็นสถานท่ีท างานน่าอยู่น่าท างาน 
2. บุคลากรมีสุขภาพดีท้ังกายและจิตใจท าให้เกิดบรรยากาศท่ีดีในการท างานมีความคิดสร้างสรรค์ท าให้

การท างานมีประสิทธิภาพ 
3. เกิดภาพลักษณ์สภาพแวดล้อมท่ีดีของสถานท่ีท างานมีความปลอดภัยในการท างาน 
4. เกิดความรักความสามัคคีในองค์กร ส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
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9.กำรประเมินผลโครงกำร 
1. หลักเกณฑ์ “ความสะอาด” 
2. หลักเกณฑ์ “ความปลอดภัย” 
3. หลักเกณฑ์ “ส่ิงแวดล้อมท่ีดี” 

 
10.ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จ 
 การประเมินผ่านเกณฑ์ “สะอาด ปลอดภัยและส่ิงแวดล้อมท่ีดี” 
 
 
                    ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      (นางตุลารัตน์  แสงมณี) 
                 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 

                                 ผู้เสนอโครงการ 
      (นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ) 
          หัวหน้าส านักปลัด 
                                                           

                                                                                 ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร) 

        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 

 
                                                                                      ผู้อนุมัติโครงการ 

           (นายชุม  สะเอียบคง) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 

  
 
 
 



แผนกำรด ำเนินงำนโครงกำร 5 ส. ในส ำนักงำน  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2565 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จัดท ำโดย 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลต ำบลสะเอียบ 

อ ำเภอสอง   จังหวัดแพร่ 
 
 

 
 
 



แผนกำรด ำเนินงำน 
โครงกำร 5 ส. ในส ำนักงำน  

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ ประจ ำปี 2565 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

 
แผนงำนด้ำนควำมสะอำด 

 
ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1 แผนการรณรงค์ท าความ
สะอาดครั้งใหญ่  
(Big Cleaning Day) 

1.เพื่อให้เจ้าหน้าท่ี ได้ร่วมมือท ากิจกรรมท า
ความสะอาด 
2. เพื่อให้สถานท่ีท างานสะอาด เรียบร้อย และ
ปลอดภัย 

เดือนละ 
1 ครั้ง 

1. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าท่ี
ทราบล่วงหน้า 
2. ก าหนดวันท าความสะอาด
ใหญ่ 
3.ด าเนินการท าความสะอาด 
4.ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงาน/ปรับปรุงแก้ไข 

ทุกฝ่าย  

2 แผนงานก าจัดขยะ เพื่อให้มีการทิ้งขยะท่ีถูกต้อง  ทุก
สัปดาห์ 

 แม่บ้าน ภารโรง 
 

 

 
 
 

 
 



แผนงำนด้ำนควำมปลอดภัย 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 แผนงานซ่อมบ ารุง เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ในส านักงาน อยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
ตลอดปี 1. ให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้อง

ด าเนินการตรวจสอบอุปกรณ์ 
2. ด าเนินการแจ้งซ่อมหากมี
การช ารุดเสียหายเกิดข้ึน 

ส านักปลัด/กองช่าง ส านักปลัด
รับผิดชอบใน

ภาพรวม 

-เครื่องใช้ไฟฟ้า เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ในส านักงาน อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตลอดปี 1. ตรวจความผิดปกติ 
2.บันทึกการใช้งาน 
3.แจ้งซ่อม 

ส านักปลัด/กองช่าง ส านักปลัด
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 

-คอมพิวเตอร์ เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ในส านักงาน อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตลอดปี 1. ตรวจความผิดปกติ 
2.บันทึกการใช้งาน 
3.แจ้งซ่อม 

ส านักปลัด/กองช่าง ส านักปลัด
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 

-ถังดับเพลิง เพื่อให้อุปกรณ์ต่าง ในส านักงาน อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตลอดปี 1. ตรวจความผิดปกติ 
2.บันทึกการใช้งาน 
3.แจ้งซ่อม 

ส านักปลัด/กองช่าง ส านักปลัด
รับผิดชอบใน
ภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 



แผนงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

ล าดับ กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย การด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 แผนงานการก าจัดขยะ เพื่อให้มีการทิ้งขยะท่ีถูกต้อง  ตลอดปี 1. จัดหาถึงขยะขนาดเล็กให้

เพียงพอสะดวกและวางไว้ตาม
จุดต่างๆ ได้แก่ ในห้องท างาน 
ห้องน้ า หรือท่ีอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 
2. ประชาสัมพันธ์ชี้แจงให้
เจ้าหน้าท่ีท้ิงขยะให้ถูกต้อง   
ทุกท่ี  
 

ทุกฝ่าย  

2 แผนงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 
รอบอาคารและหน่วยงาน 

เพื่อให้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ของอาคารที่
ท างานและสถานท่ีโดยรอบเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ปีละครั้ง 1. จัดหาต้นไม้ ดอกไม้ น ามา
ปลูกและบ ารุงรักษาให้สวยงาม 
2. ตัดหญ้าบริเวณนามหน้า
อาคารและบริเวณรอบๆ 
อาคาร 
3.ตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ให้เป็น
ระเบียบสวมงาม และป้องกัน
อันตรายจากการหัก / โค่นล้ม 
 

ทุกฝ่าย  

3 แผนการปรับปรุงอาคาร เพื่อให้อาคารและสถานทีท างานมั่นคงแข็งแรง 
และสวยงาม  

ปีละ 2 
ครั้ง 

1.ส ารวจอาคารที่ท าการ 
2.จัดท ารายการท่ีช ารุด 
3.จัดท าโครงการเสนอขอ
งบประมาณซ่อมแซม  

กองช่าง  



 
 

 
 
 

กำรด ำเนินกจิกรรมและกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำ 
ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

อ ำเภอสอง จงัหวดัแพร ่
ตำมโครงกำร 5 ส. ในส ำนกังำน องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

ประจ ำปี 2565 
 
 
 
 
 



กำรด ำเนินกิจกรรมและกำรก ำหนดตัวชี้วัดกำรพัฒนำ 
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ อ ำเภอสอง จังหวัดแพร่ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมและตัวชี้วัด การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 

สะเอียบ ตามรายงาน คณะท างานโครงการ 5 ส. ในส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี 2565 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
2565  ดังนี้ 
 

เกณฑ์กำรประเมนิและกำรก ำหนดตัวช้ีวัด 
โครงกำร 5 ส. ในส ำนกังำน องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ ประจ ำปี 2565 

 
หลักเกณฑ์ “สะอำด” ของสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

ล ำดับ กิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด หมำยเหตุ 
1 การก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติ 
- ก าหนดพื้นท่ีใช้งานอย่างชัดเจน โดย
แบ่งเป็นพื้นท่ีเพื่อการปฏิบัติงานจัดเก็บ
วัสดุ พื้นท่ีส าหรับพักผ่อน รับประทาน
อาหาร และพื้นท่ีอื่นๆ ท่ีจ าเป็น 

- จัดท าป้ายติดบริเวณหน้าห้องน้ า ห้องเก็บอุปกรณ์ 
ท าความสะอาดและห้องเก็บวัสดุต่างๆ  
- จัดท าป้ายระบุพื้นท่ีใช้สอยต่าง ๆ ให้ชัดเจน เช่น 
พื้นท่ีในการจัดประชุม ฯลฯ 

- ป้ายตามก าหนด 
10 จุด 

 

2 การดูแลรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 
2.1 อาคารสถานท่ี 

- ไม่มีการแขวนวัสดุ ติดประกาศหรือ
โปสเตอร์ ตามเสาผนังของอาคารหรือ
กระจก 

- ตรวจดูเสาหรือผนังอาคาร ควรแขวนหรือติด
อุปกรณ์เท่าท่ีจะเป็นในการใช้งานเท่านั้น ไม่ควรมี
จ านวนมาก มีสภาพเก่าช ารุด หรือดูแล้วไม่สบายตา 
- ประกาศและโปสเตอร์ต่างๆ ควรติดในพื้นท่ีท่ี
ก าหนดให้ เช่น บอร์ด ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
 
 

- เสาผนังของ
อาคารหรือกระจก
มีความสะอาด 

 



ล ำดับ กิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด หมำยเหตุ 
 2.๒บริเวณท่ีจัดเก็บวัสดุ

ส่ิงของ 
- หน้าต่าง ขั้นบันได อยู่ในสภาพดีและ
สะอาด 
- หลอดไฟฟ้าตามสถานท่ีต่างๆ ต้องอยู่
ในสภาพใช้งานได้ และมีความสะอาดอยู่
เสมอ 

- ตรวจสอบหน้าต่าง ขั้นบันได ให้อยู่ในสภาพที่ดี ไม่
ช ารุด และสะอาดอยู่เสมอ  
- ตรวจสอบสภาพหลอดไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
มีแสงสว่างท่ีเหมาะสมสะอาด 

- อุปกรณ์สามารถ
ใช้งานได้ 
- หลอดไฟส่อง
สว่างเสมอ 

 

 2.๓ส่ิงอ านวยความสะดวก
ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

- โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บเอกสาร ตู้เก็บส่ิงของ 
ต้องอยู่ในสภาพสะอาดและใช้งานได้ดี 
- ห้องน้ า ห้องส้วม ท่ีปัสสาวะ มีสภาพ
สะอาด มีน้ าใช้เพียงพอ มีการระบาย
อากาศ แสงสว่าง ไม่มีกล่ินเหม็น 

- โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เก็บส่ิงของ ควรตรวจสภาพการใช้งาน
และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ สะอาดอยู่เสมอ 
- ดูแลท าความสะอาดเป็นประจ าทุกวัน 

- อุปกรณ์อยู่ใน
สภาพที่ใช้งานได้
เสมอ 
- ห้องน้ า ห้องส้วม 
สะอาด มีน้ าใช้
เพียงพอ 

 

หลักเกณฑ์ “ปลอดภยั” ของสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
ล ำดับ กิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด หมำยเหตุ 

1 อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ 
ยานพาหนะ 

-อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้/ 
ยานพาหนะ ได้รับการบ ารุงรักษาให้อยู่
ในสภาพดี และไม่มีช้ินส่วนท่ีช ารุดท่ีอาจ
ท าให้เกิดอันตรายได้ และใช้งานได้
ตลอดเวลา 

- มีแผนการบ ารุงรักษาและบันทึกการบ ารุงรักษา 
อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้/ยานพาหนะ  
 

- อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
สามารถใช้งานได้
อยู่เสมอ 

 

2 สภาพการท างานท่ีปลอดภัย - การด าเนินสายไฟเป็นระเบียบ ใช้
สายไฟถูกประเภท และมีการปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์การใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย 
- สวิตซ์ สายไฟ ได้รับการบ ารุงรักษาให้
อยู่ในสภาพดี 

-จัดเก็บสายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่าง
เป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัย โดยการ พัน 
มัด ร้อย ฯลฯ 
- อุปกรณ์ท่ีช ารุดต้องได้รับการซ่อมเปล่ียนให้มีสภาพ
ดีและปลอดภัยพร้อมใช้งาน 

- ผู้ใช้บริการและน า
งานมีความ
ปลอดภัย ไม่มีผู้
ได้รับอันตราย 

 

 



หลักเกณฑ์ “สิ่งแวดล้อมด”ี ของสถำนที่ท ำงำนน่ำอยู่ น่ำท ำงำน ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 

ล ำดับ กิจกรรม หลักเกณฑ์ แนวทำงกำรด ำเนินกำร ตัวชี้วัด หมำยเหตุ 
1 สภาพแวดล้อมในการท างาน -มีการจัดการส่ิงแวดล้อมทาง กายภาพ 

อันได้แก่ แสงสว่าง เสียง อุณหภูมิ อย่าง
เหมาะสม  
- ไม่มีกล่ินเหม็น 

- ตรวจสอบภาพหลอดไฟให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
ให้แสงสว่างเพียงพอ 
- จัดสถานท่ีท างานมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก 
 

- พนักงานมีสุขภาพ
ท่ีดี 

 

2 การก าจัดขยะ/ของเสีย - มีท่ีรองรับขยะเพียงพอ มีฝาปิด มิดชิด 
- มีการจัดการขยะ/ของเสีย อย่าง
เหมาะสม ไม่สร้างความเดือดร้อน
ร าคาญ 

- จัดหาถังขยะมีฝากปิด ไม่มีขยะตกค้าง หรือล้นออก
นอกถังขยะ 
- มีการเก็บขยะทุกอาทิตย์ 

- บริเวณอาคาร
ส านักงานมีความ
สะอาด 

 

3 ปรับปรุงภูมิทัศน์ของ
หน่วยงาน 

-มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมบริเวณ
หน่วยงานให้ดูสวยงาม ร่มรื่น มีชีวิตชีวา 

- ปลูกต้นไม้ จัดสวน สนามหญ้า ฯลฯ และมีการ
บ ารุงรักษา 

- ส านักงานมีความ
น่าอยู่สวยงาม 

 

4 ปรับปรุงอาคารสถานท่ี -ปรับปรุงซ่อมแซม อาคารสถานท่ี
ท างานให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงและดู
สวยงาม 

- จัดส ารวจอาคาร สถานท่ีและบริเวณหน่วยงาน ปี
ละ 2 ครั้ง 
- จัดท าโครงการเสนอของบประมาณปรับปรุงซ่อม
อาคาร ถ้าหากซ่อมแซมไม่ได้  

- จัดท าโครงการ
เสนอขอ
งบประมาณ 

 

 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรประชุม 
คณะท ำงำนโครงกำร 5 ส. ในส ำนกังำน องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

ประจ ำปี 2565 
ครัง้ที่ 1  

วันที่  14  กุมภำพนัธ์  2565 
ณ ห้องประชุมองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

_______________________ 
 

ผู้เข้ำประชุม 
 
  

ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร 

2 นายสมศักดิ์  วงศืเทพ หัวหน้าส านักปลัด อบต.  สมศักดิ์  วงศืเทพ 

3 นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง ผู้อ านวยการกองคลัง  อาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง 

4 นายสุรชาติ  จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรชาติ  จะเฮิง 

5 นางรัตนา  ยะกุมาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัตนา  ยะกุมาร 

๖ นางตุลารัตน์  แสงมณี  นักทรัพยากรบุคคล  ตุลารัตน์  แสงมณี 

 
เร่ิมประชุมเวลำ   10.30  น. 
 
ระเบียบวำระท่ี 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระที่ 2 เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว 
    -ไม่มี- 
 
ระเบียบวำระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 

3.1 โครงกำร 5 ส. ในส ำนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ ประจ ำปี 2565  
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น.ส.สุภำวดี  ธรรมไชยำงกูร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ ในวันนี้ท่ีดิฉันได้เชิญท่านเข้าร่วมประชุม 
เพื่ออยากจะให้มีส่ิงดีๆ เกิดข้ึนในหน่วยงานของเรา ในท่ีท างานของเรา โดยให้ปลัดเสนอโครงการขึ้นมาเพื่อสอดรับ
นโยบาย ท่ีต้องการท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสะเอียบของเรา เป็นสถานท่ีท างานท่ีสะอาด น่าอยู่ 
ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมท่ีดี รวมท้ังสร้างความรักความสามัคคีในหมู่พนักงานและส่งเสริมการท างานเป็นทีม 
  

น.ส.สุภำวดี  ธรรมไชยำงกูร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ ตามท่ีได้เสนอให้จัดท าโครงการ 5 ส. ใน
ส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าปี 2562 ต่อคณะผู้บริหารแล้ว ซึ่งคณะผู้บริหารมีความคิดว่า
เป็นโครงการท่ีดี เป็นประโยชน์จึงได้แต่งต้ังคณะท างาน ซึ่งมาจาก ผู้บริหาร ปลัด และหัวหน้าส่วนแต่ละส่วน เพื่ อ
ร่วมกันก าหนดนโยบาย แนวทางการปฏิบัติและหลักเกณฑ์ต่างๆ ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและให้การ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
 

นำยสมศักด์ิ  วงศ์เทพ  หัวหน้ำส ำนักปลัด  เสนอการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 
1. กิจกรรมด้านความสะอาด มีการก าหนดวันท าความสะอาดใหญ่ รายเดือน หรือ รายปี 
2. กิจกรรมด้านความปลอดภัย เกี่ยวกับงานซ่อมบ ารุง ให้ส านักปลัดรับผิดชอบในภาพรวม มีหน้าท่ีแจ้งผู้

ท่ีเกี่ยวข้องตรวจสอบอุปกรณ์ หากพบวัสดุอุปกรณ์ช ารุด ให้ด าเนินการแจ้งซ่อมผู้ท่ีเกี่ยวข้องโดยเร็ว 
3. กิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม เกี่ยวกับงานปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารสถานท่ีท างาน บ ารุงรักษาบริเวณท่ี

ท างานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวมงาม 
 

นำยสุรชำติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่ำง กิจกรรมด้านความสะอาด ผมอยากเสนอให้เป็นรายเดือน เนื่องจากแต่ละส่วนมี
ภารกิจหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีต าแหน่งแม่บ้าน ส่วนกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม อยากให้
ท าการพัฒนาส่วนหย่อมหน้าองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลสะเอียบ เนื่องจากเป็นพื้นท่ีเดิมท่ีสวยอยู่แล้ว เพียงแต่
ให้ท าการปรับปรุงอีกหน่อย ให้มีการปลูกดอกไม้ ปลูกหญ้าเพิ่มเติม 
 

น.ส.สุภำวดี  ธรรมไชยำงกูร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ กิจกรรมด้านความปลอดภัย อาจให้กอง
ช่าง เป็นผู้ตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เช่น สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้า รถยนต์ เนื่องจากฝ่ายช่าง มีคนท่ีจบด้านช่างยนต์        
ช่างไฟฟ้า มาและมีประสบการณ์ในด้านการซ่อมแซม เบื้องต้น หากไม่สามารถซ่อมได้ ควรแจ้งให้ช่างท่ีช านาญการ
กว่ามาด าเนินการซ่อมโดยเร็ว 
 
ที่ประชุม มีมติให้มีกำรท ำควำมสะอำด เรียกว่ำ “Big Cleaning Day” เป็นประจ ำทุกเดือน ส ำหรับปี 
2565 นี้ก ำหนดให้เดือนแรกเป็นวันที่ 25 เดือน กุมภำพันธ์ 2565 และให้มีกำรประชุมเพื่อประเมินผลกำร
ด ำเนินงำน รับฟังและแก้ไขปัญหำต่อไป 

 

ระเบียบวำระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  
         -ไม่มี- 
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ปิดประชุมเวลำ  12.00 น. 
 
 
 

   (ลงช่ือ)                                            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
         (นางตุลารัตน์  แสงมณี) 
              นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 

 

(ลงช่ือ)                                            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
              (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร) 
           ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รำยงำนกำรประชุม 
คณะท ำงำนโครงกำร 5 ส. ในส ำนกังำน องคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

ประจ ำปี 2565  
ครัง้ที่  2 / 2565 

วันที่  28  กุมภำพนัธ์  2565 
ณ ห้องประชุมองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

_______________________ 
ผู้เข้ำประชุม 
 

ท่ี ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร 

2 นายสมศักดิ์  วงศืเทพ หัวหน้าส านักปลัด อบต.  สมศักดิ์  วงศืเทพ 

3 นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง ผู้อ านวยการกองคลัง  อาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง 

4 นายสุรชาติ  จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรชาติ  จะเฮิง 

5 นางรัตนา  ยะกุมาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัตนา  ยะกุมาร 

๖ นางตุลารัตน์  แสงมณี  นักทรัพยากรบุคคล  ตุลารัตน์  แสงมณี 

 
เร่ิมประชุมเวลำ   10.30 น. 
 
ระเบียบวำะระท่ี 1 เร่ืองที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ 
    -ไม่มี- 
ระเบียบวำระที่ 2 เร่ืองรับรองรำยงำนกำรประชุมคร้ังที่แล้ว 
ที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 1 เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2565 

 
ระเบียบวำระที่ 3 เร่ืองเพื่อพิจำรณำ 

3.1  ประเมินผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 5 ส. ในส ำนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
ประจ ำปี 2565 
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น.ส.สุภำวดี  ธรรมไชยำงกูร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ หลังจากท่ีได้มีการด าเนินกิจกรรมตาม
โครงการดังกล่าวแล้ว และมีการประเมินผลการด าเนินงานไปแล้วนั้น ขอให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลต าบล
สะเอียบ ช้ีแจงผลการประเมิน , ปัญหา เพื่อท่ีให้ท่ีประชุมหาแนวทางในการแก้ไขร่วมกัน 
 
น.ส.สุภำวดี  ธรรมไชยำงกูร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ สรุปผลการประเมินผลการด าเนินการตาม
โครงการ ตามเอกสารแนบ  

1. แบบสรุปผลการประเมิน 
2. ภาพถ่าย 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการท่ีต้ังไว้ ท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลต าบลสะเอียบ เป็นสถานท่ีท างานท่ีน่าท างาน น่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย และมีส่ิง แวดล้อมท่ีดี สร้าง
ภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร รวมท้ังสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่พนักงาน เกิดการท างานเป็นทีม อาจจะมีบาง
งานท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ ในทันทีบ้าง เช่น การซ่อมแซมบ ารุงรักษา เครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เครื่องใช้
ส านักงาน เนื่องจากติดขัดเรื่องงบประมาณ 
  
 

สรุปผลกำรประเมินโครงกำร 5 ส. ในส ำนักงำน องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 
ประจ ำปี 2565 

 

เกณฑ์ กิจกรรม คะแนน
เต็ม 

 

คะแนนที่
ได้ 

หมำยเหตุ 

สะอาด 1. รณรงค์ท าความสะอาดใหญ่ (Big 
Cleaning Day) 

3 3 ดีมาก 

ปลอดภัย 1.งานซ่อมบ ารุง 3 3 ดีมาก 
 -เครื่องใช้ไฟฟ้า 3 2 ดี 
 -คอมพิวเตอร์ 3 2 ดี 
 -ถังดับเพลิง 3 3 ดีมาก 
 -ยานพาหนะ 3 2 ดี 
ส่ิงแวดล้อม 1.งานก าจัดขยะ 3 3 ดีมาก 
 2.งานปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร 3 2 ดี 
 3.งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 3 1 มาตรฐาน 
 รวม 27 21  
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นำยสุรชำติ  จะเฮิง  ผอ.กองช่ำง  ในส่วนของกิจกรรมด้านความสะอาด ให้มีการแบ่งพื้นท่ีท าความสะอาด ให้แต่
ละคน/ฝ่าย ให้ชัดเจน เพื่อให้สามารถก าหนดจุดคนรับผิดชอบได้ 
 
ที่ประชุม มีมติให้แบ่งพื้นที่รับผิดชอบใหแ้ต่ละฝ่ำย/คน โดยให้ทำงหัวหน้ำส ำนักปลัด รับผิดชอบในกำร
แบ่งพื้นที่ก ำหนดควำมรับผิดชอบ แล้วน ำเสนอที่ประชุมต่อไป 
 
น.ส.สุภำวดี  ธรรมไชยำงกูร  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ จากการสรุปผลการด าเนินงาน ควรให้มี
การด าเนินโครงการดังกล่าว อย่างต่อเนื่อง เป็นประจ าทุกปี เนื่องจากเป็นโครงการท่ีดี เป็นประโยชน์ต่อท้ัง
คนท างาน คนมาใช้บริการ องค์กร ในส่วนของงบประมาณ ดิฉันจะไปหารือกับทางคณะผู้บริหาร ผลการหารือ
จะแจ้งให้ทราบในคราวประชุมครั้งต่อไป 
 
ระเบียบวำระที่ 4 เร่ืองอื่น ๆ  

   -ไม่มี- 
 
ปิดประชุมเวลา 16.00 น. 
 
 

 
   (ลงช่ือ)                                          ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
       (นางตุลารัตน์  แสงมณี) 
             นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
 

 

(ลงช่ือ)                                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
             (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร) 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 
โครงกำร 5 ส. ในส ำนกังำน องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลสะเอียบ 

ประจ ำปี 2563 
 

 
 
หมายเหตุ : 3 = ดีมาก    2 = ดี  และ 1 = มาตรฐาน 
 
 
      (ลงช่ือ) 
       (                                                  )  

           ผู้ประเมิน 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ กิจกรรม กำรให้คะแนน หมำยเหตุ/ข้อเสนอแนะ 
สะอาด 1. รณรงค์ท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)   
ปลอดภัย 1.งานซ่อมบ ารุง   
 -เครื่องใช้ไฟฟ้า   
 -คอมพิวเตอร์   
 -ถังดับเพลิง   
 -ยานพาหนะ   
สิ่งแวดล้อม 1.งานก าจัดขยะ   
 2.งานปรับปรงุภูมิทัศน์รอบอาคาร   
 3.งานปรับปรงุซ่อมแซมอาคาร   



ภำคผนวก 
- รูปถ่ายกิจกรรมต่างๆ 

 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 



 



 
 

 



 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


