












 

2. แบบสรุปรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส ประจ าปี 255๘ 

ชื่อหน่วยงาน   กองฝึกอบรม 

2.1 ภาพรวมของการด าเนินการกิจกรรม 5 ส 

ความเป็นมา 

กองฝึกอบรมมีการด าเนินการพัฒนาองค์กรในหลายๆ ด้านพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นด้านบุคลากร ,สภาพแวดล้อม 
ฯลฯ และกิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้คือ การด าเนินกิจกรรม 5 ส และ การประหยัดการใช้พลังงาน กองฝึกอบรม ซ่ึง
จัดเป็นประจ าทุกปี เพ่ือพัฒนาปรับปรุงให้องค์กรน่าอยู่ น่าท างาน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้องค์กร และท่ีส าคัญเป็นการ
รวมพลังของบุคลากรในองค์กร ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ เกิดความสามัคคีในการท ากิจกรรม เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร  

ในปีงบประมาณ 2558 นี้จึงจัดกิจกรรม 5 ส โดยก าหนดให้วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2558เป็นวันท าความ
สะอาดใหญ่ ( Big Cleaning Day)  

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานรวมทั้งสภาพแวดล้อมในการท างานให้สะอาด เป็นระเบียบ เพื่อเอ้ือ
ให้เกิดความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการท างาน 

2. ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานเกิดจิตส านึกในการอนุรักษ์พลังงาน และสร้างความสามัคคี 
ร่วมแรง ร่วมใจ และเกิดความรักองค์กรมากข้ึน 

การด าเนินงาน 

1. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบกิจกรรม โดยผ่านช่องทาง หนังสือแจ้งเวียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
,จัดท าโปสเตอร์ติดประกาศประชาสัมพันธ์ 

2. แต่ละกลุ่มพื้นที่ย่อยด าเนินกิจกรรม 5 ส และการประหยัดการใช้พลังงานฯ ภายในกลุ่มของตนเอง โดยมีการ
ก ากับติดตามการด าเนินกิจกรรม 5 สฯ จากคณะท างานส่งเสริมกิจกรรม 5 สฯ ของกองฝึกอบรม 

3. จัดประชุมคณะท างานฯ เพื่อหาแนวทางการด าเนินกิจกรรม 5 ส และการประหยัดการใช้พลังงาน กอง
ฝึกอบรม พร้อมทั้งเตรียมจัดท าคู่มือประกอบการปฏิบัติงาน กิจกรรม 5 ส กองฝึกอบรม 

4. ด าเนินกิจกรรม วันท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมฯ 
โดยมีการก าหนดจุดร่วมกันท าความสะอาด 

5. ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมฯ โดยมีการบันทึกภาพการท ากิจกรรม ก่อน – หลัง 
6. สรุปผลการด าเนินการจัดกิจกรรมฯ 

 

 

 



 

ประโยชน์จากการท ากิจกรรม 5 ส 
1. บุคลากรท างานได้สะดวก รวดเร็วขึ้น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีข้ึน 
2. เกิดความร่วมมือ ร่วมใจกันในองค์กร 
3. บุคคลกรจะมีจิตส านึกของการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท างาน และการประหยัดการใช้พลังงาน ซึ่งจะ

น าไปสู่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างาน 
4. เป็นการยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ เมื่อใช้อย่างระมัดระวัง ดูแลรักษาและจัดเก็บอย่างถูก

วิธีในสถานที่ที่เหมาะสม 
5. บริเวณพ้ืนที่ในการท างานมีระเบียบ มีที่ว่าง สะอาดตา สามารถสังเกตสิ่งผิดปกติต่างๆ ได้ง่าย  

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

1. ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ของบุคลากรในองค์กร 
2. ผู้บริหารให้ความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ปัญหาและอุปสรรค 

1. บุคลากรบางส่วนติดราชการ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ 

ผลภาพรวมของการด าเนินการกิจกรรม 5 ส 

1. การมีส่วนร่วม : บุคลากรส่วนใหญ่ของกองฝึกอบรมมีส่วนร่วมกิจกรรม 5 สฯ อย่างต่อเนื่อง และเข้าร่วม
กิจกรรมในวันท าความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) คิดเป็นร้อยละ 84  

2. ผู้บริหารให้การส่งเสริมและสนับสนุนการท ากิจกรรม 5 ส ฯ  โดยจัดพื้นที่และสภาพแวดล้อมของส านักงาน
ให้ที่เหมาะสม มีบรรยากาศท่ีดีในการปฏิบัติงาน 

3. คณะท างานฯ ได้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรได้เห็นความส าคัญของการด าเนินการ 5 ส ให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่ก าหนดไว้ 

3. ผลการน าเทคนิค 5 ส มาประยุกต์ใช้ 
3.1. ด้านงานปรับปรุงภูมิทัศน์ 

กองฝึกอบรมได้ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคาร บริเวณส่วนหย่อมรอบอาคารอยู่เสมอ 

  

  



 

3.2.4  ด้านอ่ืนๆ 

 -  ด้านการอ่ืนๆ (จัดท าผังโครงสร้างบุคลากรกองฝึกอบรม) 

 ตามท่ีกองฝึกอบรม ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของกองฝึกอบรมใหม่  จึงน าเทคนิค 5 ส มา
ประยุกต์ใช้ในการจัดท าแผนผังโครงสร้างผังองค์กร หรือ แผนภูมิองค์การ  

 ผังโครงสร้างองค์การ หมายถึง แผนผังที่แสดงถึงกลุ่มต าแหน่งงาน ซึ่งรวมกลุ่มเป็นสายการบังคับบัญชา โดยมี
การแบ่งกลุ่มแบ่งระดับ โครงสร้างองค์การที่มีการจัดขึ้นอย่างถูกต้อง โดยมีการจัดต าแหน่งชัดเจน มีสายการบังคับ
บัญชาที่แน่นอน และมีชื่อต าแหน่งระบุไว้ ก็จะช่วยให้ได้ข้อมูลการจัดการที่เป็นประโยชน์ยิ่งขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง ผัง
โครงสร้างองค์การเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยให้เข้าใจโครงสร้างขององค์การ อ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ ตลอดจนสาย
การบงัคับบัญชาในองค์การนั้นๆ  

 ประเภทของแผนภูมิองค์กรที่กองฝึกอบรมจัดท าคือ แผนภูมิหลัก (Master Chart) เป็นแผนภูมิที่แสดง
โครงสร้างขององค์การทั้งหมดขององค์กรว่า มีการแบ่งส่วนงานใหญ่ ออกเป็นก่ีหน่วย กี่แผนที่ส าคัญ ๆ ตลอดจน
ความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน เนื่องจากแผนภูมิชนิดนี้แสดงสายการบังคับบัญชาลดหลั่นตาล าดับ จึงอาจเรียกได้ว่า 
"Hierarchical Chart" แบบแผนภูมิหลัก หรือ Master Chart นี้ และเป็นรูปแบบสายงานปิรามิด (Conventional 
Chart) แบบนี้เรียกได้อีกหลายอย่าง เช่น Line or Military เป็นแบบที่จัดรูปคล้ายกองทัพหรืออาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่ง
ว่า แบบตามแนวดิ่ง (Vertical Chart) แผนภูมิลักษณะนี้ได้ก าหนดให้ต าแหน่งสูงสุด เช่น ต าแหน่งผู้อ านายการ 
ต าแหน่งรองๆ ลงมาก็เขียนไว้ในระดับที่ต่ าลงมาตามล าดับ ดังนั้นจึงมีลักษณะคล้ายรูปปิรามิด  
 การออกแบบตัวงานต่างๆ ที่ได้กล่าวมานั้น จะต้องประกอบด้วย การก าหนดวัตถุประสงค์ของงานที่จ าเป็น
จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และเป้าหมาย ต่อจากนั้นจึงท าการก าหนดระดับของความเฉพาะด้าน (Degree of 
Specialization) ของงาน หน้าที่ความรับผิดชอบของงานนั้น อ านาจการตัดสินใจที่องค์กรมอบหมายให้ วิเคราะห์ความ
ท้าทายในงานภายใต้วัฒนธรรมการท างานในปัจจุบัน ก าหนดคุณสมบัติของคนท่ีจะมาปฏิบัติงานนั้น การปฏิสัมพันธ์กับ
งานอ่ืนๆ ในองค์กร 

ต่อจากนั้นผู้บริหารจะต้องก าหนดจ านวนงานที่จะรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาแต่ละคน ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของงาน
ว่า ต้องการการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนายกับลูกน้องมากน้อยแค่ไหน นอกจากนั้นยังขึ้นอยู่กับระดับของความเฉพาะ
ด้านและกลไกในการสื่อสารระหว่างกันอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 



 

ขั้นตอนและข้อเสนอแนะน าในการเขียนแผนภูมิ 

 รวบรวมหน้าที่ต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในการแบ่งงาน  

 จัดประเภทของงาน งานที่คล้ายกันให้อยู่แผนกและฝ่ายเดียวกัน 

 ก าหนดต าแหน่งงานโดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ และความส าคัญของาน  

 ก าหนดชนิดของแผนภูมิ 

 เขียนชื่อเรื่องของแผนภูมิ อันประกอบด้วย 
  - ชื่อของหน่วยงานหรือชื่อองค์การนั้น ๆ  
  - ชื่อของแผนภูมิตามกิจกรรม เช่น "แผนภูมิแสดงแบ่งส่วน ราชการ"  ฯลฯ  
  - ใช้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า แทนหน่วยงาน หรือต าแหน่ง หรือบุคคล และควรมีขนาดเท่ากันโดยก าหนด
ต าแหน่งสูงสุดให้รูปใหญ่กว่าต าแหน่งรอง ๆ ลงไป  
  - จัดรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าให้ต าแหน่งสูงต่ าลดหลั่นตามสายงานการบังคับบัญชา หน่วยงานใดที่มี
ความส าคัญมีอ านาจหน้าที่เท่ากัน ก็ให้อยู่ในระดับเดียวกัน  
  - ลากเส้นสายการบังคับบัญชาผ่านรูปสี่เหลี่ยม ใช้เส้นตรงตามขวางและตามยาวขีดเชื่อมโยงแทนสาย
การบังคับบัญชา และไม่ควรลากผ่านทะลุรูปสี่เหลี่ยมแทนที่หน่วยงานหรือบุคคลเป็นอันขาด  
  - พวกท่ีท าหน้าที่ปรึกษา (Staff) ให้เขียนไว้ต่างหากตามระดับของหน่วยงานที่ให้ค าปรึกษาถ้ามีอยู่
หน่วยเดียวให้เขียนไว้ทางซ้ายมือ  
  - การเขียนเส้นสายการบังคับบัญชาตามข้อ 8 ให้ใช้เส้นทึบหนา หรือเส้นหนักแทนสายการบังคับ
บัญชาโดยตรงในหน้าที่หลัก ส่วนหน่วยงานที่ปรึกษาให้ใช้เส้นบางหรือจุดไข่ปลาแทน 

 
































