
 

1 
 

    
 

แผนการดำเนินกิจกรรม 5ส ของกองนโยบายและแผน สำนักงานอธกิารบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 

แนวทางดำเนินการ 
บุคลากรกองนโยบายและแผนดำเนินการจัดสำนักงานให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือใกล้เคียงมาตรฐาน 5ส ที่กำหนด ตามความรับผิดชอบของตน รวมถึงช่วยเหลือคนอ่ืน 

โดยให้มีการตรวจสอบสถานะการดำเนินงานหรือมาตรฐานเป็นระยะตามช่วงเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ระยะเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องเป็นมติร่วมกันทั้งกองว่าเป็นวันไหน 
 

เป้าหมายการดำเนินงาน 
เดือน เมษายน 2566  เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างน้อยร้อยละ 50 ( 26 ข้อ จากทั้งหมด 52 ข้อ) 
เดือน มิถุนายน 2566  เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างน้อยร้อยละ 75 ( 39 ข้อ จากทั้งหมด 52 ข้อ) 
เดือน สิงหาคม 2566  เป็นไปตามมาตรฐาน รอ้ยละ 100 (ครบถ้วน 52 ข้อ) 

 

ที ่ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน  ✓=ดำเนินการแล้ว  =อยู่ระหว่างดำเนินการ  =ยังไม่ดำเนินการ 
คร้ังท่ี 1  

29 มี.ค.66 
คร้ังท่ี 2 

5 เม.ย.66 
คร้ังท่ี 3 

19 เม.ย.66 
คร้ังท่ี 4 

17 พ.ค.66 
คร้ังท่ี 5 

31 พ.ค.66 
คร้ังท่ี 6 

14 มิ.ย.66 
คร้ังท่ี 7 

12 ก.ค.66 
คร้ังท่ี 8 

26 ก.ค.66 
คร้ังท่ี 9 
9 ส.ค.66 

1 บอร์ด 5ส ประจำหน่วยงาน ดร.โกสินทร์          
1.1 มีป้ายบ่งชี้บอร์ดหรือเว็บไซต์ที่ระบุคำว่า‘'

5ส...(ชื่อหน่วยงาน)...” 
ชัยวัฒน์ธนา          

1.2 บอร์ดต้องอยู่ในตำแหน่งที่มองเห็นได้   
ซัดเจน กรณีเว็บไซต์ต้องอยู่ในหน้าหลัก 
ที่เข้าถึงได้ง่าย 

ชัยวัฒน์ธนา          
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29 มี.ค.66 
คร้ังท่ี 2 

5 เม.ย.66 
คร้ังท่ี 3 

19 เม.ย.66 
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17 พ.ค.66 
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9 ส.ค.66 

1.3 มีผังโครงสร้างคณะกรรมการ 5ส 
หน่วยงาน พร้อมรูปถ่าย 

ลักษมี          

1.4 มีข้อมูลแสดงการแบ่งพ้ืนที่ 
และผู้รับผิดชอบ 

เมวียา          

1.5 มีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงาน 5ส 
หน่วยงาน 

พัชรินทร์          

1.6 มีแผนปฏิบัติงาน 5ส ของหน่วยงาน พัชรินทร์          
1.7 มีข้อมูลมาตรฐานกลาง 5ส 

ที่กำหนดไว้สำหรับอ้างอิง 
พัชรินทร์          

1.8 มีรูปภาพ/ข้อมูล/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ 
งาน 5 ส หน่วยงาน ก่อน/หลังการประเมิน 
ครั้งล่าสุด (มีผล Audit และการ
ดำเนินการตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการรอบที่ผ่านมา) 

ชัยวัฒน์ธนา 
กฤตยา 

         

2 ป้ายบ่งชี้           
2.1 มีป้ายบ่งชี้สถานะของสิ่งของ/กิจกรรม 

ที่กำลังดำเนินการตามความจำเป ็น เช่น 
รอแจ้งซ่อม รอจำหน่วย อุปกรณ์ชำรุด 
เป็นต้น (กรณีไม่มี ให้เป็น N/A) 

มังคลารัตน์          

2.2 มีป้ายบ่งชี้บริเวณที่ไม่ปลอดภัย หรือพ้ืนที่ 
เส ี่ยงอันตราย 

มังคลารัตน์          
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เช่น ระวังพ้ืนลื่น พ้ืนชำรุด เป็นต้น 
2.3 ป้ ายบ่ งชี้ตามข้อ  1 -2 อยู่ ในตำแหน่ ง 

ที่มองเห็นได้ซัดเจน 
มังคลารัตน์          

3 โต๊ะทำงานและเคาน์เตอร์           
3.1 ป้ายชื่อมีป้ายชื่อระบุผู้รับผิดชอบ/ 

ผู้ปฏิบัติงาน แสดงชื่อ และตำแหน่ง 
กฤตยา          

3.2 ของใช้ส่วนตัวกำหนดพ้ีนที่ไม่เกิน 1/3 
ของพ้ืนที่บนโต๊ะ มีป้ายระบุคำว่า 
“ของใช้ส่วนตัว” ที่ลิ้นชักหรือตู้ 
ใต้เคาน์เตอร์ มีรูปแบบ เดียวกัน 
กำหนดเพียง 1 ลิ้นชักท่ีสามารถเก็บของ 
ใช้ส่วนตัวได้ กรณีไม ่มีลิ้นชัก สามารถ 
จัดหาตู้เก็บของใช้ส่วนตัวได้ไม่เกิน 1 ตู้ 

ทุกคน          

3.3 อุปกรณ์สำนักงานกรณีเป็นลิ้นชักให้มี
ป้ายระบุคำว่า “อุปกรณ ์สำนักงาน”          
และ เป็นรูปแบบเดียวกัน อุปกรณ ์
สำนักงานมีปริมาณเหมาะสมกับ 
ความถี่ของการใช้งานจดัเก็บเรียบร้อย 
พร้อมใช้ 

ทุกคน          

3.4 จัดเก็บอุปกรณ์ใต้โต๊ะ ใต้โต๊ะทำงาน หรือ 
เคาน์เตอร์มีกล่องใส ่อุปกรณ์ต่างๆ ไม่เกิน 

ทุกคน          
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5 เม.ย.66 
คร้ังท่ี 3 

19 เม.ย.66 
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1 กล่อง กรณีมีรองเท้า (ไม่เกิน 2 คู่) 
ให้มีการบ่งชี้จุดจัดวาง 

3.5 ภาพรวมโต๊ะทำงาน เก้าอ้ี และเคาน์เตอร์ 
มีความสะอาด เรียบร้อย 

ทุกคน          

4 ตู้เก็บเอกสาร           
4.1 มีป้ายแสดงรายการประเภทเอกสาร 

ภายในตู้และชื่อผู้รับผิดชอบรูปแบบ 
เดียวกัน 

มังคลารัตน์ 
ลักษมี 
 

         

4.2 ภายในตู้มีป้ายดัชนีบ่งชี้ประเภทเอกสาร/ 
วัสดุ-อุปกรณ์ที่ จัดเก็บเป็นรูปแบบเดียวกัน 

มังคลารัตน์ 
ลักษมี 

         

4.3 มีการจัดเก็บเอกสาร/คู่มือ/หนังสือ/ 
รายงาน/วัสดุ-อุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ 
จัดวางเป็นระเบียบ 

มังคลารัตน์ 
ลักษมี 
นรากร 
 

         

4.4 มีความสะอาดเรียบร้อย กรณีจัดวางของ
บนตู้ให้จัดวาง เป็นระเบียบและปลอดภัย 

         

4.5 ไม่มีการจัดเก็บของใช้ส่วนตัวในตู้          
5 แฟ้มเอกสาร           

5.1 รูปแบบสันแฟ้มมี ชื่อหน่วยงาน ชื่อเรื่อง 
และดัชนีกำกับประจำแฟ้มตามที่กำหนด 
ของแต่ละหน่วยงานโดยใช้แบบ 
อักษรเดียวกันและขนาดที่เหมาะสม 

กฤตยา 
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5.2 มีป้ายแสดงรายการแฟ้มเอกสารติดตั้ง 
ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

กฤตยา 
 

         

5.3 จัดวางแฟ้มในชั้น / ตู้เก็บเอกสารอยู่ใน
ตำแหน่งที่เหมาะสม 

กฤตยา 
 

         

6 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ           
6.1 มีป้ายแสดงรหัสครุภัณฑ์ด้านหลังของจอ 

ด้านบนของ Case และด้านบนของ UPS 
(ถ้ามี) ใต้ Case มีลูกยางรองฐานตั้ง 
สามารถวางบนพื้นได้โดยตรง สามารถ  
วาง Caseในแนวตั้งหรือนอนได้ 
ตามความเหมาะสม (กรณีวางนอนบนพ้ืน 
ต้องมี ฐานรองรับ เพ่ือบีองกันไพ่ป้าดูด) 
ฐานรองต้องไม ่สูงป ิดกั้นพัดลมระบาย 
อากาคของ Case 

เมวียา 
ชัยวัฒน์ธนา 
 

         

6.2 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงอยู่ใน 
สภาพดี พร้อมใช้งาน กรณีมีมากกว่า 1 
จอต้องมีฐานย ึดที่มั่นคงและแข็งแรง 

เมวียา 
ชัยวัฒน์ธนา 
 

         

6.3 ไมมี่อุปกรณ์ท่ีไม่เก่ียวข้องวางบริเวณ 
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง 
กรณีต้องเสริมฐานรองจอ ใช้ฐานที่มีความ 

ทุกคน          
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แข็งแรงรองรับน ้ำหนักได้อย่างเหมาะสม 
6.4 ไม่ติดกระดาษโน้ต สติกเกอร์ หรือ

ข้อความใดๆ บนเครื่อง คอมพิวเตอร์ 
ทุกคน          

6.5 จัดเก็บสายไพ่ต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เช่น 
ใช้เข็มขัด/กระดูกงู สายไพ่บนพ้ืนสามารถ 
ใช้เทปกาวสีใกล้เคียงกับพ้ืน 

เมวียา 
ชัยวัฒน์ธนา 
 

         

6.6 คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
มีความสะอาด ไม ่มีคราบสกปรก 

ทุกคน          

6.7 ไม่วางคอมพิวเตอร์ในตำแหน่งใต้เครื่อง 
ปรับอากาศ ใกล้น ้ำหรือวัสดุ-อุปกรณ ์
ที่มีความขึ้นสูง 

ทุกคน          

7 อุปกรณ์สำนักงาน (โทรศัพท์/โทรสาร/ 
เครื่องพิมพ์/เครื่องถ่ายเอกสาร) 

          

7.1 มีป้ายแสดงผู้รับผิดชอบในการประสาน 
งานติดต่อชา่ง/มี หมายเลขประจำเครื่อง/ 
มีหมายเลขติด ต่อหน่วยงานภายนอก 

เมวียา 
ลักษมี 
 

         

8 แผงสวิทซ ์ไฟ           
8.1 มีแผนผังบอกตำแหน่งของหลอดไฟ 

ในสำนักงานที่ถูกต้องและชัดเจน 
มังคลารัตน์ 
 

         

8.2 สวิทซ์ไฟอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ไม่ชำรุด 
และมีความปลอดภัย 

มังคลารัตน์ 
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9 เครื่องปรับอากาศ           
9.1 เครื่องปรับอากาศอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน นรากร          
9.2 มีป้ายรณรงค์ลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 

ติดทุกจุด ที่มีเครื่องปรับอากาศ 
นรากร          

10 ห้อง/พื้นที่เก็บของสำนักงาน           
10.1 มีป้ายขื่อระบุผู้รับผิดชอบ 

ประเภทของวัสดุ-อุปกรณ์อย่างชัดเจน 
กฤตยา 
 

         

10.2 มีการจัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์เป็นหมวดหมู่ 
แยกประเภทไม่ปะปนกัน 

ทุกคน          

10.3 ไม่มีวัสดุ-อุปกรณ์ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับ 
การทำงาน 

ทุกคน          

10.4 ถ้ามีที่เก็บเป็นตู้/ชั้น ใช้หลักการเดียวกับตู้/
ชั้นเก็บของใน ห้องปฏิบัติงาน 

ทุกคน          

10.5 เอกสารที่มีอายุเกิน 1 ปี ที่จำเป็นต้อง 
เก็บไว้ ให้จัดเก็บ พร้อมระบุข้อความ 
ผู้ดูแลรับผิดชอบ 

มังคลารัตน์ 
 

         

10.6 พ้ืนที่จัดเก็บมีความสะอาด ไม่มีคราบ 
สกปรกหรือหยากไย่ 

ทุกคน          

10.7 มีช่องทางเดินเพี่อให้สามารถจัดเก็บ 
และเคลื่อนย้ายของได้สะดวก 
 

ทุกคน          



 

8 
 

ที ่ มาตรฐาน ผู้รับผิดชอบ ตรวจสอบสถานะการดำเนินงาน  ✓=ดำเนินการแล้ว  =อยู่ระหว่างดำเนินการ  =ยังไม่ดำเนินการ 
คร้ังท่ี 1  

29 มี.ค.66 
คร้ังท่ี 2 

5 เม.ย.66 
คร้ังท่ี 3 

19 เม.ย.66 
คร้ังท่ี 4 

17 พ.ค.66 
คร้ังท่ี 5 

31 พ.ค.66 
คร้ังท่ี 6 

14 มิ.ย.66 
คร้ังท่ี 7 

12 ก.ค.66 
คร้ังท่ี 8 

26 ก.ค.66 
คร้ังท่ี 9 
9 ส.ค.66 

11 ถังขยะ           
11.1 ถั งขยะภายในสำนั กงาน มีขน าด เล็ ก 

มี ถุ งข ย ะบ รรจุ ภ าย ใน  ทิ้ ง ได้ เฉ พ าะ 
ขยะแห้งเท่านั้น 

กฤตยา 
 

         

11.2 ถังขยะจัดวางในบริเวณทีส่ามารถเข้า 
ใชง้านได้ง่าย สะดวก ไม่กีดขวางทางเดิน 

กฤตยา 
 

         

11.3 ถังขยะเปียกมีฝาปีดมิดชิด กฤตยา          
11.4 ให้บ่งชี้ตำแหน่งการจัดวางถังขยะ กฤตยา          
12 ต ู้น ้ำดื่ม/ตู้เย็น/กระติกนํ้าร้อน           

12.1 จัดทำป้ายบง่ชี้จุด และระบุผู้รับผิดชอบ พัชรินทร์          
12.2 ตู้น้ำด่ืมมีถังพักนํ้าท้ิงหรือท่อระบาย 

นํ้าทิ้งในสภาพที่สะอาดและพร้อมใช้งาน  
(ไม่มีน้ำล้น) 

พัชรินทร์          

12.3 บริเวณตู้น้ำดื่มมีความสะอาด พัชรินทร์          
12.4 มีพ้ืนที่จัดวางแก้วน้ำด่ืมหรือกรวยกระดาษ 

ที่เพียงพอและพร้อมใช้งาน 
พัชรินทร์          

12.5 ภาชนะรองรับกรวยกระดาษต้องมีฝาป ิด 
มิดชิด 

พัชรินทร์          

 


