
 

 

 

 

               

 

  

สำนักงานทางหลวงที่  ๑๓ 

-  สำนักงานทางหลวงที่  ๑๓ 

-  แขวงทางหลวงกรุงเทพ 

-  แขวงทางหลวงสมุทรสาคร        

-  แขวงทางหลวงอยุธยา 

-  แขวงทางหลวงปทุมธานี 

-  แขวงทางหลวงนนทบุรี 

-  แขวงทางหลวงธนบุรี 

-  แขวงทางหลวงนครนายก 



แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) 

 
1.  ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 
 สำนักงานทางหลวงที่ 13 (กรุงเทพ) ได้ดำเนินกิจกรรม 5 ส. ประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ตามนโยบายคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ของกรมฯ โดยกำหนดนโยบาย 5 ส. เพ่ือปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ เสริมสร้างบรรยากาศที่ดี              
ในการปฏิบัติงาน และเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และ
มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงกำหนดให้มีกิจกรรม 5 ส. โดยมีวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการดำเนิน ดังนี้.- 
วัตถุประสงค์ 
 1.  เพ่ือปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังทัศนคติท่ีดีในความมีระเบียบวินัยของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
 2.  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ และเสริมสร้างความสามัคคีและการทำงานเป็นทีม 
 3.  เพ่ือให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน 
 4.  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงาน 
เป้าหมาย 
 1.  ทุกพ้ืนที่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม สะดวกต่อการใช้งาน มีความสะอาดถูกสุขลักษณะและ
ปลอดภัย 
 2.  เจ้าหน้าทีม่ีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และจริงจัง 
 3.  เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจ ภายใต้บรรยากาศการทำงานที่ดี และสภาพแวดล้อมที่
ถูกสุขลักษณะ 
ประโยชน์ของการทำกิจกรรม 5 ส. 
เจ้าหน้าที ่      หน่วยงาน 
1. บรรยากาศการทำงานดี  จิตใจแจ่มใส   1.  ลดการสูญเสีย/สิ้นเปลือง 
2. ทำงานสะดวก  รวดเร็วและง่ายขึ้น   2.  มีพ้ืนที่ใช้งานมากข้ึน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพการทำงาน    3.  ได้รับการชื่นชมและเชื่อถือจากผู้รับบริการ 
-    Quality   คุณภาพการให้บริการ   4.  สามารถนำเทคโนโลยีระดับสูงมาปรับใช้ได้ง่าย 
- Cost   ต้นทุนการทำงานต่ำ  
- Delivery  ทำงานทันกำหนดเวลา 
- Safety   ความปลอดภัยในงาน 
- Moral    ขวัญกำลังใจในการทำงาน  
4. มีส่วนร่วมในการปรับปรุง     
5. สถานที่ทำงานเป็นระเบียบ เรียบร้อย 
6. วางรากฐานการพัฒนาตนเอง 
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หัวใจสำคัญในการทำกิจกรรม 5 ส. 
1. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมและเข้าใจกิจกรรม 5 ส. 
2. ผู้บริหารระดับสูงให้ความสำคัญและสนับสนุนจริงจัง 
3. ทุกหน่วยงานต้องให้ความร่วมมือและสนับสนุน 
4. จัดให้มีกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นส่งเสริมการทำกิจกรรม 5 ส. โดยการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จัดทำป้าย                
คำขวัญ โปสเตอร์ข่าวสารเพ่ือเรียกร้องความสนใจให้เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. จัดทำคู่มือ เอกสาร แผ่นพับให้ทราบ
ความสำคัญของกิจกรรม 5 ส. และการตรวจพ้ืนที่เป็นระยะ โดยผู้บริหารระดับสูง ผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ
ภายนอก 
5. ผู้บริหารระดับสูงเดินดูพ้ืนที่เป็นครั้งคราว เพื่อดูจุดอ่อน-จุดแข็งของการทำกิจกรรม 5 ส. และให้คำแนะนำแก่
คณะกรรมการเพื่อแก้ไขให้เหมาะสม รวมทั้งให้คำยกย่อง ชมเชยแก่กลุ่มดีเด่น 
6. การเริ่มต้นควรทำพร้อมกันอย่างจริงจัง ถ้าหน่วยงานใหญ่ อาจเริ่มที่พ้ืนที่ตัวอย่างก่อนก็ได้ 
7. การดำเนินกิจกรรม 5 ส. ควบคู่ไปกับกิจกรรมปรับปรุงหรือระบบข้อเสนอแนะ โดยเฉพาะ ส. สะดวก  
จำเป็นต้องอาศัยเรื่องการปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้ทำงานง่ายข้ึน  สะดวกข้ึน 

 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการดำเนินกิจกรรม 5 ส. 
1. ประกาศเป็นนโยบายขององค์กร 10. สำรวจสภาพพ้ืนที่เพ่ือทำการปรับปรุงตามวิธีการ 5 ส.  
2. จัดประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 11. ตรวจติดตามประเมินผล 
3. จัดอบรม/ ดูงานให้ทุกระดับ 12. ตั้งมาตรฐาน 
4. ตั้งคณะกรรมการ 5 ส.  13. ถ่ายรูปหลังทำกิจกรรม 
5. จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ 5 ส. 14. ผู้บริหารตรวจเยี่ยมพ้ืนที่และให้ข้อเสนอแนะ   
6. ดำเนินการตามแผน 15. รายงานผลการดำเนินการ 
7. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ 16. ทำการประชาสัมพันธ์พ้ืนที่ 
8. แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบและทำผังพื้นที่ 17. จัดประกวดพื้นที ่
9. ถ่ายรูป/สไลด์  ก่อนทำกิจกรรม 18. วัดและประเมินผลการทำกิจกรรม 5 ส. 
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1.  ด้านบุคคล 
    1.1  ผู้บริหารระดับสูง 

- ผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้การสนับสนุน ส่งเสริมการดำเนินการกิจกรรม 5 ส.   
อย่างจริงจัง โดยกำหนดเป็นนโยบายอย่างชัดเจนเอาใจใส่เข้าไปมีส่วนร่วม เช่น เป็นประธานกรรมการ 5 ส.  
ของหน่วยงานและคอยติดตามผลตลอดเวลา 
- ลงมือทำ 5 ส. ร่วมกับเจ้าหน้าที ่เพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดี 
- ตรวจสอบการดำเนินงาน 5 ส. ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ 
- ชมเชยหน่วยงานที่ปฏิบัติ 5 ส. ได้ผลดี  ไม่ตำหนิหรือว่ากล่าว  แต่ให้คำแนะนำเพ่ือนำไปปรับปรุงให้ดีขึ้น
และให้กำลังใจในการปฏิบัติกิจกรรม 

 

ผู้บริหารเป็นผู้นำสู่ความสำเร็จ 
1. มีความรู้ 

                                                          2. มีความเข้าใจ 
                                                          3. เห็นประโยชน์ 
                                                          4. สนับสนุน 
                                                          5. ให้กำลังใจ 
                                                          6. ร่วมมือ 

  7. เป็นตัวอย่างที่ดี 
 

     1.2  ผู้ปฏิบัติงาน 
- เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจหลักการ ขั้นตอน วิธีการดำเนินการกิจกรรม 5 ส.   
- เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีต่อการดำเนินการกิจกรรม 5 ส.  ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมรับผิดชอบ
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.   

เจ้าหน้าที/่ผู้ปฏิบัติงาน 
                                                      1. เปิดใจรับความรู้ 
                                                      2. ทำความเข้าใจ/เห็นความสำคัญ 
                                                      3. ศึกษาเปรียบเทียบ 
                                                      4. รว่มคิด  ร่วมมือ  ร่วมใจ 
                                                      5. ทดลอง  ปรับปรุง 
                                                      6. พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

                                                 7. ถ่ายทอด 
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2.  ด้านการดำเนินงาน (PDCA) 
    2.1  Plan (P) 

- จัดทำแผนปฏิบัติการโครงการ 5 ส. ของหน่วยงาน 
2.2  Do (D) 
- เริ่มต้นทำกิจกรรม 5 ส. ทุกพ้ืนที่  โดยถือว่าเป็นพื้นฐานเพื่อไปสู่ PSO ตามนโยบายรัฐบาล 
- กำหนดมาตรฐาน 5 ส. เพ่ือเป็นกรอบแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  
- จัดการศึกษาอบรม  เพื่อสร้างความรู้  ความเข้าใจการทำกิจกรรม 5 ส. ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับ 
- จัดให้ไปดูงานหน่วยงานที่ดำเนินการ 5 ส. ประสบผลสำเร็จ  เพ่ือนำมาปรับใช้และยกระดับมาตรฐานของ
หน่วยงาน  (Benchmarking and Best Practice) 
- จัดให้หน่วยงานอ่ืนมาดูงานเพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่องและพัฒนา
ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างสม่ำเสมอ 
- จัดให้มีการประชุม 5 ส. เป็นประจำสม่ำเสมอในทุกพ้ืนที่ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และผลการดำเนิน
กิจกรรม 5 ส. ของหน่วยงาน  เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม 5 ส. ต่อไป 
2.3  Check (C) 
- จัดให้มีการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติและปรับปรุงแก้ไขเป็นระยะ โดยผู้บริหารตรวจ เยี่ยมพ้ืนที่
และให้ข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะ 
2.4  Action (A) 
- ปรับปรุงการดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ยกระดับมาตรฐานให้ดีขึ้น    
- รายงานผลการดำเนินการและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลความก้าวหน้า
การจัดทำกิจกรรม 5 ส. ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ 
- จัดให้มีการประกวดและมอบรางวัลระดับหน่วยงาน รวมทั้งยกย่องชมเชยให้ทราบโดยทั่วกันด้วย 
- ประเมินผลเพื่อปรับเป้าหมายหรือกำหนดเป้าหมายใหม่ เพ่ือรักษาหรือยกระดับการทำกิจกรรม 5 ส.   
ให้ดียิ่งขึ้น และต่อเนื่องตลอดไป 

 

ปัญหาที่ทำให้ 5 ส. ไม่บรรลุผลสำเร็จ 
1. สะสม   
2. สงสัย 
3. สกปรก 
4. เสื่อมโทรม 
5. สอนยาก 
 

ข้อเตือนใจ 
1. เขียนมาตรฐานที่ทุกหน่วยงานยอมรับ (โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วม) 
2. ร่วมกันปฏิบัติในมาตรฐานที่กำหนดอย่างเต็มใจ 
3. สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงาน 
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2.  ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค 5 ส. มาประยุกต์ใช้ 
 - ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน 
 ผู้บริหารสำนักงานทางหลวงที่  13 กำหนดให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่ งของการปฏิบัติงาน                 
โดยส่งเสริมด้านการปรับปรุงภูมิทัศน์ใหม่ กำหนดแผนปรับปรุงอาคารสำนักงาน ห้องประชุม ห้องทำงาน อาคาร
ต่างๆ รวมทั้งบริเวณโดยรอบที่ทำงานใหม่ เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบ สวยงามมากข้ึน เพ่ิมความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 
 

ก่อนปรับปรุง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
หลังปรับปรุง 

 
 

 
 



แบบสรุปรายงานผลการดำเนินกิจกรรม ๕ ส  ปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

ชื่อหน่วยงาน   แขวงทางหลวงกรุงเทพ   สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ)      
 

๑. ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม ๕ ส (อธิบายความการทำกิจกรรม ๕ส ของหน่วยงาน ในระหว่าง ๑ ปี  
 พร้อมภาพประกอบ) 
 

 การดำเนินกิจกรรม ๕ ส  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแขวงทางหลวงกรุงเทพ  มีการจัดทำแผนในการ 
 ดำเนินการโดยมุ่งเน้นถึงประโยชน์และวัตถุประสงค์ท่ีจะได้จากการรณรงค์จัดกิจกรรมฯ เพ่ือให้มีความสอดคล้อง 
 กับสภาพแวดล้อมโดยรวมของงานที่ปฏิบัติอยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะงานในลักษณะของการให้บริการประชาชน 
 และการอำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง  ดังนั้น การที่จะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดกิจกรรม ๕ ส  
 มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับงานดังกล่าว  ผู้ปฏิบัติจะต้องเข้าใจถึงหลักการที่แท้จริง  เพ่ือจะได้ปฏิบัติให้เกิด 
 ประสิทธิภาพต่อการบริหารงานภายในองค์กร  ดังนั้น ผู้บริหารแขวงทางหลวงกรุงเทพ จึงมีความมุ่งมั่นที่จะให้ 
 ผู้ใต้บังคับบัญชาทำความเข้าใจและสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆ ที่มีอยู่ในองค์กรมาประยุกต์ใช้โดยเฉพาะหน้าที่ 
 หลักสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นที่จะนำทรัพยากร 
 บุคคลและทรัพยากรที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มาใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดของทางราชการ  
 
 
 
  
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

เอกสารแนบ ๓ 



๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค ๕ ส  มาประยุกต์ใช้ 
 (อธิบายความพร้อมภาพประกอบ)  
 ๒.๑ ดา้นความปลอดภัยหลังจากนำ ๕ ส มาประยุกต์ใช้ (ยกตัวอย่างประกอบด้วย)  
  ให้ทุกหน่วยงานรายงานด้านความปลอดภัยในการนำเทคนิคการใช้ ๕ ส มาประยุกต์ใช้ 
  สำหรับแขวงทางหลวง ให้รายงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของสายทางในความรับผิดชอบมาอย่างน้อย 
  ๑ สายทาง หรือ ๑ ตอน (ระบุชื่อสายทาง หรือชื่อตอนที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)  
  แขวงทางหลวงกรุงเทพได้นำวัสดุป้ายจราจรเก่าที่รื้อย้ายจากงานอำนวยความปลอดภัยที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว  
  กลับนำมาใช้งานใหม่ โดยทำเป็นสะพานเหล็ก สำหรับให้ประชาชนใช้ข้ามบริเวณร่องเกาะกลางถนน  
  บริเวณหน้าหมู่บ้านภัสสร ๑๐ ที่ กม. ๓๗+๔๗๕  ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ถนนสุวินทวงศ์  เพ่ือความ 
  ปลอดภัยแก่ประชาชนที่สัญจรผ่านไป-มา  
 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 ๒.๒ ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ / ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน  
  

  แขวงทางหลวงกรุงเทพ ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาสำนักงานแขวงฯ บริเวณพ้ืนที่ 
  สันทนาการ  อาคารบ้านพักของข้าราชการ บ้านพักเจ้าหน้าที่ และสำนักงานหมวดในหลายเขตพ้ืนที่  
  การพัฒนาด้านการจัดการบ้านพักอาศัยของเจ้าหน้าที่แขวงฯ เป็นสิ่งจำเป็น เพ่ือให้เกิดความสวยงาม  
  เป็นระเบียบ และเพ่ือเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง  
  ดังนั้น การจัดกิจกรรม ๕ ส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒  แขวงฯ กรุงเทพ จึงเน้นประเด็นปัญหาในเรื่อง 
  ภูมิทัศน์และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณรอบสำนักงาน โรงอาหาร ริมสระน้ำ และพ้ืนที่ 
  โดยรอบของบ้านพักอาศัย จึงได้มีการปรับปรุงพื้นที่กองวัสดุที่รื้อจากสายทางมาจัดเก็บให้เป็นระเบียบ  
  แล้วปรับพื้นที่เป็นสนามเด็กเล่น เพื่อให้บุตรหลานข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
  ทางหลวงที่ ๑๓ และเจ้าหน้าที่ของแขวงฯ กรุงเทพ ได้ใช้ออกกำลังกายตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป   

                     ก่อนดำเนินการ     หลังดำเนินการ 

 
 
              
 
 
 
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๒.๓ ด้านนวัตกรรม / การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์  
  แขวงทางหลวงกรุงเทพได้นำวัสดุเอาวัสดุเสาป้ายจราจรเก่าและเสาไฟฟ้าแสงสว่างจากงานอุบัติเหตุ และ 
  เหล็กสะพานลอยเก่าที่รื้อย้ายจากงานก่อสร้าง มาสร้างเป็นโรงขยะชุมชน เพื่อจัดเก็บและคัดแยกขยะมูลฝอย 
  ของสำนักงานแขวงทางหลวงกรุงเทพ สำนักงานทางหลวงที่ ๑๓ (กรุงเทพ) และเจ้าหน้าที่ผู้ที่พักอาศัยในบ้าน 
  พักของทางราชการ ตามโครงการ มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของ 
  รัฐบาล  
   
 
 
    
    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ๒.๔  ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องาน   

  แขวงทางหลวงกรุงเทพได้นำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต มาใช้ในการทำงาน ทำให้สะดวก 
  รวดเร็ว ในการปฏิบัติได้มากข้ึน สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ง่าย และสะดวกต่อการสืบค้นหาเอกสาร รวมถึง 
  ทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ทันตามกำหนดเวลา เมื่อใช้งานในระบบงานของกรมฯ  เช่น   

  -  การรับ-ส่งเอกสารทางสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
-  การจัดทำเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการในระบบ DPIS  

  -  การจัดทำเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างประจำ และค่าตอบแทนของพนักงานราชการในระบบ DPIS และ 
   Project Wanla   
  -  การแจ้งตอบประสานงานร้องเรียนทาง Website  
  -  การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ในระบบ E-Bidding  
  - ค่าเช่าเครื่องจักรกลงานเงินทุนหมุนเวียน ในระบบ EMS. และ ระบบ ACC. 
  - การรายงานเบิกจ่ายงบประมาณในระบบ GFMIS  
  - การรายงานน้ำท่วม รายงานอุบัติเหตุในระบบ HAIME  
  -  การจัดทำแผนในระบบ Planet 
  - งานบำเหน็จบำนาญ ในระบบ e-pension/PGS 
  -  ระบบการออกใบเสร็จรับเงินออนไลน์ทาง Website   
  - การส่งงานผ่าน E-mail  และ Application Line  ฯลฯ 
     
 
  
 
 
 
 
  
 ๒.๕ ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)   
  การประหยัดพลังงานไฟฟ้า แขวงทางหลวงกรุงเทพ ได้มีการติดตั้งแผงโซล่าเซลจากพลังงานแสงอาทิตย์ 
  เพ่ือประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าของสำนักงานแขวงฯ         
    
 
  



แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส ปี ๒๕62 
 
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงสมุทรสาคร 
 

๑.  ภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส 
 

  ในภาพรวมการจัดกิจกรรม ๕ ส. ผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญในการทำกิจกรรม 5 ส. ซึ่ง
ประกอบด้วย สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน โดยอาศัยความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการทำความสะอาด
ภายในสำนักงานแขวงฯ และบริเวณโดยรอบสำนักงานแขวงฯ รวมถึงการดูแลรักษาผิวทางจราจร โดยการ      
ตัดหญ้าข้างทาง, ทำความสะอาดถนน รวมถึงการทำความสะอาดเป้า, ป้าย เป็นต้น เพ่ือให้การดำเนินกิจกรรม
ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 

 
 

 
 
 



-   2   - 
 
 

2. ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค ๕ ส. มาประยุกต์ใช้ 
2.1 ด้านความปลอดภัยหลังจากนำ 5 ส. มาประยุกต์ใช้ 

 

  แขวงทางหลวงสมุทรสาคร ได้ดำเนินการปรับปรุงทางหลวงหมายเลข 338 ตอนพุทธมณฑล 
สาย 4- นครชัยศรี บริเวณทางร่วมทางแยก ระหว่าง กม.15+111-15+600 ด้านซ้ายทาง โดยนำเจ้าหน้าที่
ตัดหญ้าบริเวณทางร่วม ทางแยก และทำความสะอาดอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เพ่ือให้ผู้สัญจรไป-มา
มองเห็นชัดเจนในเวลาค่ำคืน  
 

      
 

      



แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
ชื่อหน่วยงาน แขวงทางหลวงอยุธยา 

1. ภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรม 5 ส. 
ภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรม 5 ส. ในรอบระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา 
1.1 ผู้บริหารหน่วยงานให้การสนับสนุนในการดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง มีการประเมินผล

การดำเนินกิจกรรม ทั้ง 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 
2562 

1.2 จัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ประจำปี 2562 วันที่ 8 สิงหาคม 2562 
1.3 การทำงาน มีความร่วมมือทำงาน เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความตระหนักถึงความสำคัญของ กิจกรรม 

5 ส. เกิดประโยชน์มีผลงานที่ได้ประสิทธิภาพตามเป้าหมาย 
2. ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค 5 ส. มาประยุกต์ใช้ 

2.1  ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ ในทางหลวงหมายเลข 32 ตอน บางปะอิน – อยุธยา ที่ กม.4+000 
เนื่องจากเป็นเส้นทางสายหลักประชาชนใช้เส้นทางนี้เป็นจำนวนมาก แขวงฯ จึงดำเนินการทำการ
ปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบให้มีความสวยงามสมเป็นเมืองท่องเที่ยว
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 

 

 

 

 

 



2.2  ด้านความปลอดภัย ดำเนินการทำความสะอาดเศษดินที่ตกหล่นบนผิวจราจร ในทางหลวง
หมายเลข 33 ตอน บางปะหัน – โคกแดง ระหว่าง กม.62+000 – กม.63+000 เพ่ือป้องกัน
การเกิดอุบัติเหตุ และเพ่ือความสะดวก ความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



1. สภาพแวดล้อมในการท างาน
    - มีแสงสว่างเพียงพอกับการท างาน ไม่มีเสียงดังก่อกวนความร าคาญ
    - มีท่ีรองรับขยะเพียงพอ
    - ห้องน  าสะอาดพร้อมใช้งาน
2. การประหยัดพลังงาน
    - ก าหนดเวลาปิด - เปิด เคร่ืองปรับอากาศ
    - ลดกิจกรรมท่ีใช้จากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า
    - การประหยัดน  า

2. ผลการน าเทคนิค 5 ส มาประยุกต์ใช้
2.1 ด้านความปลอดภัยหลังจากน า 5 ส มาประยุกต์ใช้ 
ทางหลวงหมายเลข 3309 ถนนมีความโค้งขนานกับแม่น  าเจ้าพระยา จึงท าให้เกิดอุบัติเหตุ

บ่อย แขวงฯ จึงได้ด าเนินการตีเส้นจราจร OSB (Optical Speed Bar), ป้ายเตือน และอุปกรณ์อ านวย
ความปลอดภัยเพ่ิมเติม

แบบสรุปรายงานผลการด าเนินการกิจกรรม ๕ ส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2
เอกสารแนบ ๓

ช่ือหน่วยงาน              แขวงทางหลวงปทุมธานี                                          .
1. ภาพรวมของการด าเนินการกิจกรรม 5 ส

2.2 ด้านปรับปรุง/...



2.2  ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ / ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าส านักงานแขวงทางหลวงปทุมธานี และบริเวณร่องกลาง

2.3 ด้านวัตกรรม / การน าวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์
ในทางหลวงหมายเลข 3309 ได้น าวัสดุมิลล่ิง มาร่อนแล้วน ามาอุดตามรอยแตกของถนน 

พร้อมหยอดยางด้านบน เพ่ือกันน  าซึมลงชั นทาง

2.5 ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี โปรดระบุ)
การสร้างเคร่ือข่ายร่วมกับท้องถ่ิน และประชาชน

2






















