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แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ปีงบประมาณ 2562 

ชื่อหน่วยงาน   แขวงทางหลวงสกลนครที่ 2 (สว่างแดนดิน)  

1. ภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรม 5 ส  
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ดร.วิชาญ  ผิวดำ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสกลนครที่2 
(สว่างแดนดิน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ได้ดำเนินการทำกิจกรรม 5 ส โดยได้ทำความ
สะอาด จัดระเบียบสถานที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบ รวมไปถึงได้นำหลัก 5 ส ไปใช้กับ
งานด้วยความปลอดภัยของสายทาง อาทิเช่น การตัดแต่งกิ่งไมท้ี่ยื่นเข้ามาในเขตทาง (ซึ่ง
อาจจะหักโค่นใส่ผู้ใช้ทาง), การรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับการอนุญาตออกจากเขตทาง
หลวงเพื่อทัศนวิสัยที่ดีของผู้ใช้ทาง เป็นต้น 

                                  

 

 

 

 

                        

2. ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค 5 ส มาประยุกต์ใช้  
2.1 ด้านความปลอดภัยหลังจากนำ 5 ส มาประยุกต์ใช้  
- ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ข้างทาง ในความรับผิดชอบของหมวดทางหลวงกุดบาก  ทาง

หลวงหมายเลข 2218cs0100 ตอน คำเพ่ิม-ห้วยบาง ช่วง กม.45+000-กม.
48+000 เพ่ือป้องกันกิ่งไม้หักทับกีดขวางการจราจรและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับ
ประชาชนผู้ใช้ทาง  
 
 
  
 
 
 



                                              - ๒ - 

 
- ดำเนินการรื้อถอนป้ายโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากเขตทางหลวงหมายเลข  

227cs.0301 ตอน บ้านผาสุก-วาริชภูมิ ช่วง กม.130+000-กม.132+000 
เพ่ือทัศนวิสัยที่ดีในการมองเห็นของผู้ใช้ทาง 

 
 

- งานปรับระดับผิวทาง ทางหลวงหมายเลข 2094 ตอนควบคุม 0102 ตอน                           
               ผาอินทร-์ท่าก้อน ระหว่าง กม.62+447-62+700(เป็นช่วงๆ)เพื่อความสะดวกใน  
               การใช้ยานพาหนะบนท้องถนน  

  
  

   
 



    
 เอกสารแนบ ๒ 

 

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส  ปี ๒๕62 
 

ชื่อหน่วยงาน       แขวงทางหลวงนครพนม 
 

๑.  ภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส 
 

                    แขวงทางหลวงนครพนม  ได้ให้ความสำคัญกับการทำกิจกรรม ๕ ส   ซ่ึงถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน              
ในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ  และประโยชน์ที่ได้รับจากการทำกิจกรรม 5 ส  ของแขวงทางหลวงนครพนม    
คือ  มีสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน  บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ที่จะปรับปรุงงาน         
ให้ดียิ่งขึ้น และงานที่ปฏิบัติเกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย มีประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นระบบมากยิ่งขึ้น    
และการทำกิจกรรม 5 ส  ของแขวงทางหลวงนครพนม  ยังคลอบคลุมทั้งภายในบริเวณสำนักงาน และในสายทาง      
ที่รับผิดชอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค ๕ ส  มาประยุกต์ใช้ 
 

ด้านภูมิทัศน์ 
 ทางหลวงหมายเลข   212  ตอน ท่าควาย – กลางน้อย   กม.340+000 – 346+654  โดยเน้น 
กิจกรรมสายทาง ดังนี้ 
 1. ตัดหญ้าเกาะกลางถนน  และตัดแต่งกิ่งไม้ที่โน้มเอียงสองข้างทาง 
 2. เก็บกวาดขยะสองข้างทางให้ดูสะอาด สวยงาม 
 3. ตีเส้นจราจรรอบๆ เกาะกลางถนน 
 4. จัดระเบียบป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสายทาง  
และเพ่ือความปลอดภัยแก่ผู้ใช้เส้นทาง ซึ่งอาจจะบดบังวิสัยทัศการมองเห็น 

ด้านความปลอดภัย 
เมื่อดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสายทางแล้ว  เป็นผลทำให้สายทางดเูรียบร้อย สะอาด และสวยงาม  

ทัศนวิสัยในการมองเห็นทั้งสองข้างทางชัดเจน ทำให้การสัญจรไปมาของผู้ใช้เส้นทางได้รับความสะดวกและปลอดภัย 
มากยิ่งขึ้น 

................................................ 
 



 
 
 
 
 

 

๕ ส  ทางหลวงหมายเลข 212  ตอน  ท่าควาย–กลางน้อย กม.340+000 – กม.346+654 
      



แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม ๕ ส  ปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖2 
                  ชื่อหน่วยงาน   แขวงทางหลวงหนองคาย 

๑. ภาพรวมของการดำเนินการกิจกรรม ๕  
 ๑.๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนกิจกรรม ๕ ส เป็นเครื่องมือพื้นฐานในการทำงาน โดย
ส่งเสริมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันก่อนเลิกงาน ๕ นาท ีสร้างจิตสำนึกให้
บุคลากรเกิดความรู้สึกว่า กิจกรรม ๕ ส เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานน่าปฏิบัติ พึงพอใจในสภาพแวดล้อม        
การทำงาน ทำงานร่วมกันเป็นทีมเกิดความสามัคคีในองค์กร เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
 ๑.๒. มีการเขียนขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละงานไว้ชัดเจน และนำไปปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดลด
ขั้นตอนการทำงาน พร้อมทั้งอุปกรณ์การทำงานมีที่จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เกิดความสะดวก รวดเร็ว   

 

 

 

 

 

   

 

                

 
  
๒. ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการใช้เทคนิค ๕ ส มาประยุกต์ใช้  

 ๒.๑ ด้านความปลอดภัยหลังจากนำ ๕ ส มาประยุกต์ใช้ 
  2.1.1 สภาพแวดล้อมของอุปกรณ์การทำงาน เช่น อุปกรณ์อะไหล่การซ่อมเครื่องยนต์ มีที่จัดเก็บอย่าง
เป็นระบบ มีชื่อสถานที่ของอุปกรณ์ ในการจัดเก็บทำให้รู้ว่าวัสดุอุปกรณือยู่ที่จุดใด เมื่อใช้แล้วให้นำมาเก็บไว้ที ่เดิม 
อุปกรณ์ชิ ้นไหนหายไปก็รู ้ และดูแลรักษาอุปกรณ์ให้อยู ่ในสภาพดีไม่ชำรุด พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
สภาพแวดล้อมการทำงานมีความสะอาดปลอดภัย และตัวอย่าง อุปกรณ์การอำนวยความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงาน
ภาคสนาม         
  2.1.2 มีป้ายเตือนการปฏิบัติงาน มีกรวยยางตั้งบอกระยะของการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัยสภาพแวดล้อมการทำงาน มีแสงสว่างพอกับการทำงาน ห้องน้ำสะอาดพร้อมใช้งาน                                
 
 
 
 
 
 



- ๒ - 
 
 
 ๒.2 ด้านปรับปรุงภูมิทัศน์/ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงาน 
  2.2.1 การปรับปรุงภูมิทัศน์ ดังนี้ ทางหลวง หมายเลข 233 ตอน การเคหะแห่งชาติ – หนองคาย 
กม. 0-000 – 7-310 แยกพญานาคหนองคายไปโพนพิสัย มีการตัดแต่งกิ่งไม้ ปรับแต่งไม้ดอกไม้ประดับบนเกาะ
กลางถนน และตัดหญ้าสองข้างทาง การทำความสะอาดทางหลวง ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเห็นวิวทิวทัศน์สองข้าง
ทางสะอาดและสวยงาม  
  2.2.2 ด้านความปลอดภัยของสายทางในความรับผิดชอบ มีป้ายเตือนขณะปฏิบัติงานครบตาม
ระเบียบกำหนด มีการตัดหญ้าสองข้างทาง การทำความสะอาดทางหลวง ทำให้ถนนสะอาด สวยงาม การเดินทาง
สะดวกและมีความปลอดภัย ช่วยลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นได้ในระดับหนึ่ง 

 ๒.3 ด้านนวัตกรรม/การนำวัสดุเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ 
  การนำวัสดุที่เหลือใช้มาประยุกต์ใช้งาน เช่น การเก็บป้ายบอกสถานที่เก่า นำมาปรับปรุงแก้ไขใช้ใหม่
ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

 ๒.4 ด้านการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่องาน 
  ๒.4.๑. การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้แต่ละหน่วยงานในสังกัด ทำให้การปฏิบัติงานสะดวก 
รวดเร็ว ถูกต้องยิ่งขึ้น การใช้ IT จัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ และการแสดงข้อมูลโดยใช้ Power Poinl ประกอบการ
บรรยาย ลดขั้นตอนการทำงาน                    
  ๒.4.๒. ใช้ระบบไลน์ (wifi) รายงานการปฏิบัติงาน โดยการจัดตั้งกลุ่ม แขวงทางหลวงหนองคาย 
สมาชิกกลุ่ม คือ หัวหน้าหมวดทางหลวง หัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่เก่ียวข้อง มีการสั่งงานผ่านระบบ 
                   



แขวงทางหลวงบึงกาฬ 

แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส  ปีงบประมาณ  พ.ศ.2562 
 
ชื่อหน่วยงาน 
 
1.  ภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม 5 ส ของหน่วยงาน 
 
  แขวงทางหลวงบึงกาฬ  ได้ให้ความสำคัญและดำเนินกิจกรรม 5 ส  อย่างต่อเนื ่อง                
โดยดำเนินการในสายทางที่รับผิดชอบและบริเวณสำนักงาน  โดยใช้เทคนิคที่ทุกคนเข้าใจแนวทางในการปฏิบัติ
ได้ง่าย  เป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติเป็นกลุ่มพื้นที่  ซึ่งมีส่วนสนับสนุนเรื่องการทำงานเป็นทีม  สมาชิ กในพื้นที่ได้
ร่วมกันวางแผนและลงมือปรับปรุงพ้ืนที่การปฏิบัติงานของตน  ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมในการที่ด ี และเกิด
ความปลอดภัยในการทำงาน  สร้างจิตสำนึกให้กับเจ้าหน้าที่ในการทำกิจกรรม 5 ส  
 
2. ผลงานที่ภาคภูมิใจอันเนื่องมาจากการนำเทคนิค 5 ส มาประยุกต์ใช้ 

    ด้านความปลอดภัยของสายทาง 
  แขวงทางหลวงบึงกาฬ  มีการนำเทคนิคการทำความสะอาดมาประยุกต์ใช้เพื ่อให้เกิด
ประโยชน์ด้านความปลอดภัยทางถนน  ในทางหลวงหมายเลข  212  ตอน  ห้วยก้านเหลือง – ดงบัง  ระหว่าง 
กม.96+885 – กม.209+032 ซึ่งเทคนิคการทำความสะอาดมี  3  ระดับ  คือ 

1. การทำความสะอาดประจำวัน  ในทางหลวงหมายเลข  212  โดยการเก็บขยะในสายทาง          การ
ตัดหญ้า  และการเก็บกวาดซากต้นไม้ทีล่้มทับทางในช่วงฤดูฝน   

2. การทำความสะอาดแบบตรวจสอบ  มีการทำความสะอาดแบบประจำวัน  เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
ทางถนนแล้ว  ยังสามารถทำความสะอาดแบบตรวจสอบได้  โดยใช้ประสาทสัมผัสด้านการมองเห็น  
ตรวจสอบต้นไม้ตายซาก ต้นไม้ที่ต้องลิดรอนหรือตัดแต่งกิ่ง  ป้ายอำนวยความปลอดภัย  ไฟสัญญาณ
จราจร  ไฟฟ้าแสงสว่าง  ที่ชำรุดเสียหาย  เพ่ืออำนวยความสะดวกและปลอดภัย   แก่ผู้ใช้เส้นทาง 

3. การทำความสะอาดแบบบำรุงรักษา  ระหว่างการทำความสะอาดแบบตรวจสอบ หากพบสิ่งผิดปกติ
เล็กๆ  น้อยๆ  สามารถปรับปรุงหรือแก้ไขได้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการทำความสะอาดแบบ
ตรวจสอบ  แต่ถ้าไม่สามารถแก้ไขเองได้ต้องรายงาน ผอ.ขท. เพ่ือสั่งการให้ดำเนินการแก้ไขต่อไป 

  
สิ่งที่จะได้รับจากการทำ  ส  สะอาด  ในทางหลวงหมายเลข  212  มีดังนี้ 

1. ทำให้สายทางมีความสวยงาม  และปลอดภัย  สำหรับผู้ใช้เส้นทาง 
2. หากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นในสายทาง  เช่น  ไฟฟ้าแสงสว่างดับ  ไฟสัญญาณจราจรไม่ทำงาน หรือต้นไม้

ล้มทับทาง  ก็จะสามารถทราบได้อย่างรวดเร็ว  และสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลา 
3. ลดปัญหาการร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้เส้นทาง   
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