
 

 

 

 

               

สำนักงานทางหลวงที่  ๑๖ 

-  สำนักงานทางหลวงที่ ๑๖ 

-  แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี ๑  

-  แขวงทางหลวงนครศรีธรรมราชท่ี ๒ (ทุ่งสง) 

-  แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๑ (พุนพิน) 

-  แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๒ (กาญจนดิษฐ์) 

-  แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ ๓ (เวียงสระ) 

-  แขวงทางหลวงพัทลุง 

 





















เอกสารแนบ  ๓ 
 

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานทีี่ 1 (พุนพิน) 

 

1.  ภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรม 5 ส 
 

  การดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรม 5 ส  ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 1 (พุนพิน)  
ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการดำเนินกิจกรรม  โดยจัดทำแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับกรมฯ   ให้เจ้าหน้าที่
ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพร้อมทั้งรณรงค์ ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  เช่น  การติดป้าย  จัดบอร์ด  
และให้เจ้าหน้าที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  เพ่ือปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการทำ 5 ส  ให้สูงขึ้น และก่อให้เกิด
ความสามัคคี เพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน 
 
 

 
 
 

2.  ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค  5 ส  มาประยุกต์ใช้ 
 

 2.1  ด้านความปลอดภัย หลังจากนำ 5 ส มาประยุกต์ใช้ 
ด้านความปลอดภัยของสายทาง 
 

  ทางหลวงหมายเลข  401 ตอน กิโลศูนย์-หนองบัว กม.147+300 - กม.149+600 ได้ทำการ
ตัดหญ้าเกาะกลางและไหล่ทางถนน   เก็บกวาดขยะ หญ้าและเศษดินบริเวณขอบเกาะกลางถนนและกำจัดวัชพืช 
บนไหล่ทาง  ทำให้มีความสะอาด สวยงามและปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางมากขึ้น  เช่น เวลาขับขี่รถจักรยานยนต์ 
รถยนต์  ไม่มีหญ้าและเศษดนิ  กีดขวางการจราจร  
 

       
        
            
 



          
                    

2.2   ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ / ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน 
 

- ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน ทำการปลูกหญ้า ปลูกต้นไม้  เก็บกวาดเศษขยะ กิ่งไม้ 
     และขุดลอกคูระบายน้ำ บริเวณโดยรอบสำนักงาน    

 

            
 
 

           
 

                

                      
 
 
 

      
 

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



แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกจิกรรม  5 ส  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

ชื่อหน่วยงาน   แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) 
 

 

1..ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม  5 ส 
 แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์)  มีนโยบายให้มีการดำเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก ่สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  โดยอาศัย ความร่วมมือ 
ร่วมใจของบุคลากรและดำเนินการจัดกิจกรรม 5 ส 
 
 
 

     
 



 
 

2..ผลงานที่ภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค  5 ส  มาประยุกต์ใช้ 
2.1  ด้านความปลอดภัยหลังจากนำ 5 ส มาประยุกต์ใช้  
 

      แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 2 (กาญจนดิษฐ์) ได้ดำเนินการตัดกิ่งไม้ใหญ่บนเกาะกลาง เพ่ือความ
สะดวกและปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง  ทางหลวงหมายเลข 401  ตอน บางกุ้ง – เขาหัวช้าง  

 

      
 
2.2 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน 
 การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมการทำงาน ส่งผลให้ สะดวก สะอาด สวยงาม และปลอดภัย  
 

        
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 



                          
 
 

2.3 ด้านนวัตกรรม/การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ 
       ได้มีการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์  โดยนำกล่องกระดาษ A-4  มาใช้เป็นกล่องเก็บแผ่นซีดี และ
ห่อด้วยกระดาษสีให้สวยงาม  

 
 
 
2.4 ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องาน 
       แขวงฯ ได้ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ เพ่ือการจัดเก็บ ค้นหา จัดส่ง ติดตาม รวบรวม และจัดการ
ข้อมูลต่างๆ  
 
2.5 ด้านอ่ืนๆ (ถ้ามี โปรดระบุ) 



แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส  ปีงบประมาณ   พ. ศ. 2562 
 

                           ชื่อหน่วยงาน  แขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3  (เวียงสระ) 
 

1. ภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรม  5  ส 
การดำเนินกิจกรรม  5 ส  ของแขวงทางหลวงสุราษฎร์ธานีที่ 3  มีดังนี้ .- 
1.1 ผู้บริหารมีความเข้าใจ  เห็นความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรม 5 ส  เป็นเครื่องมือพ้ืนฐาน 

ในการทำงาน 
1.2 มีการใช้พ้ืนที่และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
1.3 มีการทำงานร่วมกันเป็นทีม 
1.4 นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ/ขั้นตอนการทำงานเพ่ือให้เกิดความถูกต้อง

สะดวก  รวดเร็ว 
1.5 มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  และติดตามประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม  5 ส  อย่างต่อเนื่อง 
1.6 สร้างมาตรฐานการใช้งาน/การบำรุงรักษา/การทำความสะอาด อาคาร  สถานที่ และกำหนด

ผู้รับผิดชอบโดยผู้รับผิดชอบต้องมีความรู้  ความเข้าใจในการตรวจสอบและบำรุงรักษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

2. ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค  5 ส  มาประยุกต์ใช้ 
2.1 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์ / ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน  งานตัดหญ้า  ตัดกิ่งไม้  กวาดถนนและ 

ล้างทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ของหน่วยงานให้มีความร่มรื่น  ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ช่วยลด
ภาวะโลกร้อน 

2.2 ด้านนวัตกรรม/การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์   การนำป้ายจราจรเก่ามาผลิตเป็นป้ายแนะนำ 
หรือป้ายบังคับ หรือให้ความช่วยเหลือกับส่วนราชการอ่ืนที่ขอความอนุเคราะห์มา 

2.3 ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องาน  มีการรับ – ส่งหนังสือทางระบบสาร
บรรณอิเล็กทรอนิกส์  การเบิก – จ่าย เงินด้วย Webonlineintra.gfmis.go.th  และการประกวดราคาจ้าง
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 
 



 
- ๒ - 

 
 

2.4 ด้านความปลอดภัยหลังจากการนำ 5 ส. มาประยุกต์ใช้ (ยกตัวอย่างประกอบด้วย) 
- การจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย เช่น การเก็บรักษาป้ายจราจรมีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย เมื่อมีงานฉุกเฉิน  สามารถนำมาใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว 
- ติดตั้งถังดับเพลิงไว้ตามจุดต่างๆ  เมื่อเกิดอัคคีภัยสามารถนำมาใช้ได้ทันท่วงที 

2.5 ด้านอื่นๆ (ถ้ามี  โปรดระบุ) 
- ดูแล บำรุงรักษา ความสะอาดป้าย เครื่องหมายจราจร สีตีเส้น สัญญาณไฟ  แสงสว่าง  สัญญาณไฟ

จราจร 
- มีศูนย์บริการประชาชน เพ่ืออำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้เส้นทางในการเดินทาง  มีการบริการน้ำดื่ม  

ห้องสุขา สถานที่ละหมาดสำหรับผู้นับถือศาสนาอิสลาม 
- ดูแลบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน 
- เตรียมพร้อมเจ้าหน้าที่/เครื่องจักร/ยานพาหนะ/วัสดุ/อุปกรณ์ ในช่วงเทศกาล อำนวยความความ

สะดวกปลอดภัยผู้ใช้ทางในช่วงเทศกาล 
- จัดชุดซ่อมบำรุงเคลื่อนที่เร็ว เพื่อซ่อมผิวทางไหล่ทางและอุปกรณ์งานทางให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

ในช่วงเทศกาล 



เอกสารแนบ 3 
 

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม  ๕ ส  ปี  ๒๕62 
 
ชื่อหน่วยงาน   แขวงทางหลวงพัทลุง 
 

๑.  ภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรม  ๕ ส 
  การดำเนินการกิจกรรม  ๕ ส  ของแขวงทางหลวงพัทลุง  โดยผู้บริหาร  ได้แก่  ผู้อำนวยการ
แขวงทางหลวงพัทลุง  รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพัทลุง ทั้ง ๓ ฝ่าย  คณะทำงานกิจกรรม  ๕ ส  ตลอดถึง
เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพัทลุงทุกคน  ร่วมแสดงความคิดเห็น  เสนอแนะแนวทางการดำเนินการ  เริ่มต้นจาก
การศึกษาตำราที่กรมฯ  แจ้งเวียนให้ทราบ  และได้ไปดูงานจากหน่วยงานอื่น ๆ  บ้าง แล้วนำมาปรับปรุงพัฒนา
กิจกรรม ๕ ส ของแขวงฯ พัทลุง เพ่ือจะได้ถือปฏิบัติเป็นในไปทิศทางเดียวกัน  และจะเป็นมาตรฐานขององค์กร 
 

ผอ.ขท.พัทลุง  จึงได้มอบหมายแนวทางนโยบายการดำเนินการการกิจกรรม ๕ ส โดยประชุม 
คณะทำงานดำเนินกิจกรรม ๕ ส ร่วมระดมความคิดเห็น   เพ่ือปรับปรุง / พัฒนาการดำเนินการกิจกรรมให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน   และใช้เป็นมาตรฐานของแขวงทางหลวงพัทลุง  โดยเริ่มตั้งแต่   

๑. ส. “ สะสาง ”  ได้แก่ การขจัดสิ่งของ อุปกรณท์ี่ไม่จำเป็นออกไป มีการขอทำลายเอกสาร 
ตามระเบียบของทางราชการ ประจำปี ๒๕60 ทำลายเอกสารได้ 346 กก. มีการจัดระเบียบพื้นที่สำนักงานให้
ดูกว้างโล่งขึ้น สบายตา สุขภาพจิตในการทำงานดีขึ้น และเนื่องจากแขวงฯ พัทลุง ต้องมอบพ้ืนที่บริเวณแขวงฯ 
ให้กับโรงพยาบาลพัทลุง เนื้อที่ประมาณ 7 ไร่เศษ จำเป็นต้องปรับพ้ืนที่ของแขวงฯ เป็นสถานที่จอดรถของ
เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  โดยใช้เสาไฟฟ้าที่ชำรุด กระเบื้องจากการรื้อถอนบ้านพักท่ีได้รับ
อนุมัติให้รื้อถอน  และใช้ Milling จากการขุดรื้อการก่อสร้างทางหลวงในความควบคุม มาถมปรับปรุงเป็นโรงจอดรถ  

๒. ส. “ สะดวก ” ได้แก่ การเก็บเอกสาร อุปกรณ์ เครื่องจักร เครื่องมือ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่  
สถานที่เก็บเหมาะสม  มีป้ายบอก  ง่ายต่อการนำมาใช้งาน  ประหยัดเวลาการค้นหา  เพ่ิมผลผลิตในการทำงาน
มากขึ้น  ทำงานเป็นระบบ ระเบียบ  ตามคำสอนให้เก็บของเป็นที่เป็นทาง  หยิบก็ง่าย  หายก็รู้  ดูก็งามตา   

๓. ส. “ สะอาด ” ได้แก่   การรักษาความสะอาดทำอย่างต่อเนื่อง   สม่ำเสมอ  โดยแบ่งพ้ืนที่ 
รับผิดชอบ  ของทุกหน่วยงาน  ทุกคนมีพ้ืนที่รับผิดชอบ  ทุกพ้ืนที่ต้องได้รับการดูแล  รักษาความสะอาด  โดย
กำหนดทำความสะอาดทุกวัน  ก่อนลงมือทำงาน เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น.  และก่อนเลิกงานเวลา ๑๖.๒๐ – ๑๖.๓๐ น.  
สำหรับอุปกรณ์การใช้งานทำความสะอาดหลังเลิกใช้ทุกครั้งที่มีการใช้งาน  ในส่วนของวันทำความสะอาดใหญ่  
BIG  CLEANING  DAY ประจำปี  ๒๕62 แขวงฯ พัทลุง กำหนดในวันจันทร์ที่  5  สิงหาคม  2562   

๔. ส. “ สุขลักษณะ ”เป็นผลผลิตจาก ๓ ส ข้างต้นที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่น ปรับปรุง 
พัฒนา  เพื่อสุขลักษณะ  และความปลอดภัยให้มีคุณภาพที่สูงขึ้น   

๕. ส. “ สร้างนิสัย ”   การดำเนินกิจกรรม  ๕ ส  มาถึงจุดนี้  ทุกคนได้ปฏิบัติ  ได้รู้  ได้เข้าใจ   
ได้เข้าถึง  และเกิดความเคยชิน  เป็นการสร้างจิตสำนึก  เกิดพฤติกรรมที่ดี  มีวินัย  สร้างความสามัคคี  มีการ
ทำงานเป็นทีม  ทุกคนได้รู้สึกตัวเองมีส่วนร่วม  ไม่ใช่ภาระ 
 
 

๒.  ผลงานทีภ่าคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค  ๕ ส  มาประยุกต์ใช้ 
 

     2.1  ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน 
 

-  แขวงทางหลวงพัทลุง  ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง  ทางหลวงหมายเลข 4  ตอนควบคุม 
1303  ตอน นาโหนด – ห้วยทราย  ระหว่าง กม.1182+945.75 – กม.1183+125.87  เนื่องจากบริเวณ
ดังกล่าวได้รับการแก้แนวก่อสร้างถนนเดิมแล้วเสร็จ  เพ่ือแก้ปัญหาอุบัติเหตุ จึงมีที่สงวนไว้เพ่ือใช้ประโยชน์ในงานทาง  
แขวงทางหลวงพัทลุงจึงมีความเห็นว่าควรปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณดังกล่าว เพ่ือเป็นจุดพักรถสำหรับผู้ใช้ทาง        
 
 
 



-๒- 
 
โดยการปั้นตัวมโนราห์ 6 ท่ารำ  ปั้นตัวหนังตะลุง ตัวหนูนุ้ย  ปลูกต้นไม้ (ไม้พุ่ม)  และจัดสวนปลูกหญ้านวลน้อย  
ตามแบบมาตรฐานสำนักภูมิสถาปัตย์ กรมทางหลวง  และในปีงบประมาณ 2562 ได้รับงบประมาณ
เพิ่มเติม ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนที่ท่องเที่ยว พักผ่อน หรือ  
ออกกำลังกาย ซึ่งแขวงฯ พัทลุง ได้ปลูกต้นไม้เพ่ิมเติม โดยปลูกต้น “รวงผึ้ง” ต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10     

   
 

      
    

   2.2  ด้านนวัตกรรม/การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ 
-  แขวงทางหลวงพัทลุง  ทำการปรับปรุงสถานที่บริเวณระหว่างสำนักงานแขวงฯ และหน่วยงานอำนวยความ
ปลอดภัย  สร้างที่จอดรถยนต์สำหรับเจ้าหน้าที่และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  โดยใช้วัสดุเสาไฟฟ้าแสงสว่างที่
ชำรุด Milling จากการก่อสร้างทาหลวง และกระเบื้อง จากการรื้อถอนบ้านพัก ที่ได้รับอนุมัติให้รื้อถอน ปรับปรุง
เป็นสถานที่จอดรถ 
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     2.3  ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องาน 
-  หน่วยงานแขวงทางหลวงพัทลุง ได้จัดเก็บเอกสารของหน่วยงานโดยจัดทำทะเบียนการเก็บเอกสาร แฟ้มงาน  
โดยระบบคอมพิวเตอร์  ควบคู่กับการจัดทำทะเบียนในระบบมือ 
 

    2.4  ด้านความปลอดภัยหลังทำ 5 ส มาประยุกต์ใช้ 
-  แขวงทางหลวงพัทลุง ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ที่ยืนต้นตาย ลิดรอนและตัดแต่งต้นไม้ที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ บริเวณเกาะกลางและสองข้างทางหลวง   ทางหลวงหมายเลข 4  ตอน เขาพับผ้า – พัทลุง  และ ตอน 
นาโหนด – ห้วยทราย   ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรบนทางหลวง ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อผู้สัญจร  ได้ดำเนินการตัด
หญ้า ทาสี และทำความสะอาดเกาะกลางถนน  เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ผู ้ใช้ทาง และความ
สวยงามของบ้านเมือง   ซึ่งเป็นนโยบายของจังหวัดพัทลุง ตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการบ้านสวย เมืองงาม 
สถานที่ราชการสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2562  จึงได้นำหลักเกณฑก์ิจกรรม 5 ส  มาดำเนินการดังกล่าว  
 

   
 

     
 

   
 
 

     2.5  ด้านอ่ืน ๆ (ถ้ามีโปรดระบุ) 

                - 

 
 


