
 

 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
เรื่อง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

………………………………………………………………………… 
 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง   ได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม  ๕ 
ส. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใช้กิจกรรม ๕ ส (สะสาง สะดวก 
สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยเน้นเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่
ท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิผลและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล ได้ก าหนดตัวชี้วัด โดยมีคะแนนรวม ๑๕ คะแนน ดังนี้  

 
  ๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์     ๕ คะแนน 
   - ตู้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นระเบียบ 
   - มีจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมู่มีดัชนี 
   - มีการจัดเก็บสิ่งภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
   - มีของวางบนหลังตู้/ข้างตู้ไม่เกินมาตาฐานของพ้ืนที่ 
   - ตู้สะอาดไม่มีฝุ่น 
  ๒. การค้นหาเอกสาร      ๕ คะแนน 
   - สามารถบ่งชี้วิธีการจัดเก็บเอกสารได้ 
   - เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
   - การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
   - สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
   - การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
  ๓. โต๊ะท างาน       ๔ คะแนน 
   - บริเวณพ้ืนที่บนโต๊ะและรอบโต๊ะสะอาด 
   - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
   - สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ 
   - ไม่มีของที่ไม่จ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
  ๔. ความสะอาด       ๑ คะแนน 
   - พ้ืนที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก ก าหนดเป็นวันที่ ๒๙ เมษายน 

๒๕๖๕  และครั้งที่  ๒  ก าหนดเป็นวันที่ ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                         
 

จึงประกาศให้ข้าราชการและพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๔   เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

  

                             อรวรรณ  ไชยนรินทร์     
(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาและปรบัปรุงสถานท่ีท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) 
องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

…………………………………………………………………. 
1. หลักการและเหตุผล 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง โดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหารได้จัดท าโครงการพัฒนา
และปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) ขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและให้
หน่วยงานภายในส านักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถพัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมผลผลิตและ
กิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคล ากรให้มีคุณภาพ 
เป็นการจัดระเบียบและสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือให้เกิดสภาพ
การท างานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการด าเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สถานที่ท างานและสภาพแวดล้อมการท างาน 
สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรที่สุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัยในการท างานมากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่
ซ้ าซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ และงบประมาณของหน่วยงาน 
 ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จึงจัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ 
น่าท างาน (5 ส.) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ และเพ่ิมคุณภาพงานบริการให้มี
มาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตส านึกในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลต่อไป 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
 2.3 เพ่ือให้สถานที่ท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร 

3. เป้าหมาย 
     3.1 บุคลากรทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง และกองช่าง กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 
     3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง สามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนางานบริการของส านัก
ปลัด และกองต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
     3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ก้าวหน้าไปสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4.1 กิจกรรม 5 ส 

โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล ปีละ ๒ ครั้ง โดยครั้งแรก ก าหนดเป็นวันที่ ๒๙ เมษายน 
๒๕๖๕  และครั้งที่  ๒  ก าหนดเป็นวันที่ ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๕                                                                                                                                         

 
 
 

5. วิธีด าเนินการ... 
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5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและคณะท างานด าเนินกิจกรรม 5 ส 
 5.2 ก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
                 5.3 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือท าความเข้าใจกับพนักงานส่วนต าบล  
                      และพนักงานจ้างน าไปปฏิบัติ 
 5.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการฯ 
 5.5 ตรวจประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 5.6 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

6. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานดีขึ้น 
 7.2 บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
 7.3 สถานที่ท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 7.4 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  8.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่าง
ต่อเนื่อง 
 8.2 ผู้ให้บริการทุกคนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับบรรยากาศท่ีดี 

9. วิธีการติดตามประเมินโครงการ 
 9.1 การประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม 
  
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
 
 
 
                                         ลงชื่อ............................................................ผู้จัดท าโครงการ 

(นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 
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          ลงชื่อ....................................................... 

(นางโสภา  สีมานอก) 
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

 
 

 
 
 

         
          ลงชื่อ.................................................... 

(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

 
 

 
 
          ลงชื่อ.............................................  

(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจ างบประมาณ ๒๕๖๕ 

ครั้งที่  ๒  
วันที่  ๒๐  ตุลาคม  ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 

ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑ นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ ประธานกรรมการ อรวรรณ  ไชยนรินทร์ 
๒ นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง กรรมการ โกมุทร์  ชุ่มกลาง 
๓ นางโสภา  สีมานอก กรรมการ โสภา  สีมานอก 
๔ นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์ เลขานุการ พรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์ 

 

เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๓๐   น. 
 

 ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 
๕ ส. ประจ างบประมาณ   ๒๕๖๕   โดย นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการ
แทนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส.  
นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ - ตามแนวทางและการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
   ประธานกรรมการ กิจกรรม ๕ ส.  ที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น  เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ 
   ติดตามและประเมินผลได้ท าการประเมินผลกิจกรรม ๕ ส. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม  (เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔) 
    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
พิจารณาผลการประเมินการด าเนินกาตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
กิจกรรม ๕ ส. รอบแรก (วันที่  ๒๙ เมษายน  ๒๕๖๕) 

นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์  หัวข้อการติดตามประเมินผล มีทั้งหมด ๑๕  คะแนน  ดังนี้  
ประธานกรรมการ            ๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์     ๕ คะแนน 
    - ตู้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นระเบียบ 
    - มีจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมู่มีดัชนี 
    - มีการจัดเก็บสิ่งภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 

- มีของวางบนหลังตู้/ข้างตู้ไม่เกินมาตาฐานของพ้ืนที่ 
    - ตู้สะอาดไม่มีฝุ่น 
 

๒. การค้นหาเอกสาร... 
 
 
 
 
 
 



- ๒ – 
 
   ๒. การค้นหาเอกสาร      ๕  คะแนน 
    - สามารถบ่งชี้วิธีการจัดเก็บเอกสารได้ 
    - เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    - การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    - สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    - การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
   ๓. โต๊ะท างาน       ๔  คะแนน 
    - บริเวณพ้ืนที่บนโต๊ะและรอบโต๊ะสะอาด 
    - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    - สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ 
    - ไม่มีของที่ไม่จ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
   ๔. ความสะอาด       ๑  คะแนน 
    - พ้ืนที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
 

นางโสภา  สีมานอก   ในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
          กรรมการ   ปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ครั้งที่ ๑ ในครั้งนี้นั้น  มีส่วนราชการทั้งหมด ๕ ส่วน  
                                 คือ ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง และกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
     และกองส่งเสริมการเกษตร 
 

มติที่ประชุม  ผลการติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 
ส านักปลัด     ได้คะแนน  ๑๐  คะแนน 
กองคลัง     ได้คะแนน  ๑๐  คะแนน 
กองช่าง     ได้คะแนน  ๑๐  คะแนน 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ได้คะแนน  ๑๑  คะแนน 
กองส่งเสริมการเกษตร   ได้คะแนน  ๑๐  คะแนน 

   สรุปผลการประเมินผล  กองการศึกษา มีคะแนนสูงสุด  ส่วนงานอื่น ๆ ควรมีการพัฒนา 
                               ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 
นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์     ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
 ประธานกรรมการ 
ที่ประชุม      ไม่มี 
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นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์    หากไม่มี ดิฉันขอจบการประชุมเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน 
    ประธานกรรมการ         การเข้าร่วมประชุม 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๔๕  น. 

 

                     พรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์          ผู้จดบันทึกการประชุม 
               (นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์)  

                 เลขานุการ 
 
 
               อรวรรณ  ไชยนรินทร์     ผู้ตรวจบันทึกประชุม 
                     (นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
                 ประธานกรรมการ  
 
 
 

         
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานการประชุมโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส.  
ครั้งที่  1   ประจ างบประมาณ ๒๕65 

วันที่  18  ตุลาคม  ๒๕64  เวลา 09.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

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

 
ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การจัดท าโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส) 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและคณะท างานด าเนินโครงการพัฒนา  

               และปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส) 
   1.3 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ 
   1.4  ก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว     
    
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

๓.๑ ……………………………………………………………… 
3.2 ……………………………………………………………… 

            
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องอ่ืน ๆ   (ถ้ามี)   

4.1 ..................................................................... 
๔.๒ ..................................................................... 
4.3...................................................................... 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส.  

ครั้งที่  1 ประจ างบประมาณ ๒๕65 
วันที่  18  ตุลาคม  ๒๕64  เวลา ๐๙.๓๐ น.   ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

……………………………………………………………………….…….. 
ผู้เข้าประชุม 

ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นาง อรวรรณ ไชยนรินทร ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    

2 นาง บุญช่วย ไชยบุร ี ผู้อ านวยการกองคลัง    

3 นาง ภลิน ี ทับศรีแก้ว ผู้อ านวยการกองส่งเสรมิการเกษตร    

4 นาย จัตวัฒน ์ ฐานเจริญ ผู้อ านวยการกองช่าง    

5 นาย โกมุทร ์ ชุ่มกลาง ผู้อ านวยการกองการศึกษา    

6 นาย ธนกฤต เลื่อมใส นิติกร    

7 นาง เบญจพร ศรแผลง นักทรัพยากรบุคคล    

8 นาง โสภา สีมานอก นักจัดการงานท่ัวไป    

9 น.ส. ณัชถวิกา ทองสุขนอก นักพัฒนาชุมชน    

10 นาย ณภัทร ภูธนกฤตเมธาพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    

11 น.ส. พรทิพย์ ศักดิ์กุลพิทักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ    

12 น.ส. รัตนาภรณ ์ สันทัด นักวิชาการจัดเก็บรายได ้    

13 น.ส. วาสนา สมบัตไิทย นักวิชาการพัสด ุ    

14 น.ส. อมรรัตน ์ โยธาฤทธ์ิ จพง.การเงินและบญัชี    

15 น.ส. นงนุช เชียงพฤกษ์ คร ู    

16 น.ส. นุจรินย ์ ภูศร ี นักวิชาการศึกษา    

17 น.ส. สุรีพร   จันทร์ภิรมย ์ ผช.จพง.พัสด ุ    

18 นาย นิกรณ ์ ลาดบัวผัน คนงานท่ัวไป    

19 น.ส. ปวีณา  ผินนอก ผช.จพง.การเงินและบัญชี    

20 น.ส. ศินีนาถ   ปุกิจ ผช.จพง.จัดเก็บรายได ้    

21 น.ส. ขนิษฐา ขวานเพชร ผช.จพง.พัฒนาชุมชน    

22 นาย ปริญ จันภิรมย ์ ผช.จพง.ธุรการ    

23 นาง วรนุช   ทองภู ผช.จพง.ธุรการ    

24 นาง อ าคา โพยนอก คนงานท่ัวไป    

25 น.ส. ทัศนีย์วรรณ พิศนอก คนงานท่ัวไป    

26 น.ส. จินตนา ทัพอาสา ผู้ดูแลเด็ก    

27 นาย ธนากรณ ์ เพียรแก้ว คนงานท่ัวไป    

28 น.ส. สาวิตร ี ถาดจังหรีด คนงานท่ัวไป    

29 น.ส. ปัทมา ทากุดเรือ ผช.จพงสาธารณสุข    

30 น.ส. รฐา ชญานัทสิร ิ ผช.นักวิชาการศึกษา 
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ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

31 น.ส. ณัฐริกา พลหาญ คนงานท่ัวไป   

32 นาย ไกรยะสิทธ์ิ ตะวงษ ์ คนงานท่ัวไป   

33 น.ส. ศิริลักษณ ์ ศรีอ าไพ ผู้ดูแลเด็ก   

34 น.ส. วชิราภรณ ์ ใจมณ ี คนงานท่ัวไป   

35 นาย สมคิด คุณอเนก พนักงานขับรถยนต ์   

 

ผู้ไม่เข้าประชุม 
ที ่ ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหต ุ

1 นาย เสร ี มณสีิงห์ พนักงานขับรถบรรทุกน้ า   

2 นาง บุญหลาย สร้างไธสง ผู้ดูแลเด็ก   

 

เริ่มประชุมเวลา   ๐๙.๓๐ น. 
นางอรวรรณ    บัดนี้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
ปลัด อบต.            มาครบองค์ประชุมแล้ว  ดิฉันขอเปิดการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
                                ตอ่ไปนะคะ 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
๑.๑  การจัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. เนื่องจาก
ทางส านักปลัด โดยนางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์ ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ได้ท า
บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการนี้ขึ้น ซึ่งดิฉันเห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของเราเป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและ
สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กรของเรา เป็นการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างาน
เพ่ือให้เกิดการท างานที่ดี มีระเบียบ มีความสะอาด ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน  กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ 
และสร้างนิสัย และดิฉันก็ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม  รับทราบ 
1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและคณะท างานด าเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส. เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม  5 ส  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้างด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพอันจะน าไปสู่การปรับปรุง
สภาพแวดล้อมในสถานที่ท างานและเป็นพ้ืนฐานในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น ขอให้ทุกท่านได้เสนอว่าจะแต่งตั้งใคร ท าหน้าที่อะไรบ้างนะคะ 
เชิญคะ 

นางอรวรรณ    ดิฉันขอเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและคณะท างาน 
ปลัด อบต.  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 5 ส.  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน ประกอบด้วย 
    1)  นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์        ประธานกรรมการ 
    2)  นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง    กรรมการ 
    3)  นางโสภา  สีมานอก    กรรมการ 
    4)  นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์  เลขานุการ 
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ที่ได้รับการแต่งตั้ง มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
   1.  ก าหนดเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างาน น่าอยู่  
                                    น่าท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

2.  ส่งเสริม สนับสนุน และให้ค าปรึกษา แนะน าเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินการ   
     เป็นไปตามกรอบทิศทางและแนวทางที่ก าหนด 
3.  ก ากับ ติดตาม เร่งรัดให้การด าเนินการเป็นไปตามแผนการด าเนินการอย่างมี   
     ประสิทธิภาพ 

   4.  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
   5.  จัดเตรียมและตรวจประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส 

   2.  ให้คณะท างานด าเนินกิจกรรม 5 ส  พื้นที่ส านักงาน ดังนี้ 
   2.1  บริเวณภายในและนอกอาคาร  
   พ้ืนที่ 1  ส านักปลัด อบต. 
   พ้ืนที่ 2  กองคลัง 
   พ้ืนที่ 3  กองช่าง 
   พ้ืนที่ 4  กองการศึกษาฯ  
   พ้ืนที่ ๕  กองส่งเสริมการเกษตร 
    

ให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย หากมีปัญหาหรืออุปสรรคให้รายงาน
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินทราบโดยด่วน 

นางอรวรรณ     ค่ะไม่ทราบว่ามีใครเสนอเป็นอย่างอ่ืนบ้างค่ะ  หากไม่มี ดิฉันขอมติที ่
ปลัด อบต.  ประชุมนะคะ ใครเห็นด้วยกับที่เสนอ ยกมือค่ะ  
มติที่ประชุม  เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
นางอรวรรณ    1.3 ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ฯ ดิฉันขอเชิญนางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์ 
ปลัด อบต.  เจ้าพนักงานธุรการ  ในฐานะที่เป็นผู้เสนอโครงการฯ เป็นผู้ชี้แจง 

รายละเอียดครับ เชิญค่ะ 

น.ส.พรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์ ขอบคุณค่ะส าหรับโครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่น่าท างาน (5 ส.) 

1. หลักการและเหตุผล 
     ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างโดยความเห็นชอบของคณะผู้บริหาร ได้จัดท า
โครงการพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) ขึ้นเพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการและให้หน่วยงานภายในส านักงานมีระบบบริหารและการจัดการที่ดี สามารถ
พัฒนาประสิทธิภาพการท างานเพ่ิมผลผลิตและกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และ
สร้างนิสัย ซึ่งกิจกรรม 5 ส เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ เป็นการจัดระเบียบและ
สภาพแวดล้อมที่ดีให้กับองค์กร มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานเพ่ือให้เกิดสภาพการ
ท างานที่ดี มีความเป็นระเบียบ มีความสะอาดควบคู่กันไปกับการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน ประโยชน์ที่เห็นชัดเจนของการด าเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สถานที่ท างานและ
สภาพแวดล้อมการท างาน สะอาด ปราศจากสิ่งสกปรก บุคลากรที่สุขภาพกายและจิตดี มีระเบียบวินัย
ในการท างานมากขึ้นลดการเก็บเอกสารที่ซ้ าซ้อนลง เป็นการขจัดความสิ้นเปลืองของทรัพยากร วัสดุ 
และงบประมาณของหน่วยงาน ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จึงจัดท าโครงการพัฒนา 
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และปรับปรุงสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (5 ส.) เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทุกระดับ และเพ่ิมคุณภาพงานบริการให้มีมาตรฐานรวมทั้งช่วยพัฒนาจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลต่อไป 

 2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานให้ดีขึ้น 
 2.2 เพ่ือให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
 2.3 เพ่ือให้สถานที่ท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 2.4 เพ่ือให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร 

3. เป้าหมาย 
     3.1 บุคลากรทุกฝ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้แก่ ส านักปลัด กองคลัง และกองช่าง กอง
การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม กองส่งเสริมการเกษตร ร่วมมือกันด าเนินกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด 
สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) 
     3.2 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง สามารถพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนางานบริการของ
ส านักงานปลัด และกองต่าง ๆ ให้มีมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
     3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ก้าวหน้าไปสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4.1 กิจกรรม 5 ส 

โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล ปีละ ๒ ครัง้ โดยครั้งแรก ก าหนดเป็นวันที่ ๒๙ เมษายน  
๒๕๖๕  และครั้งที่  ๒  ก าหนดเป็นวันที่ ๓๐  สิงหาคม ๒๕๖๕ 
5. วิธีด าเนินการ 
 5.1 แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินและคณะท างานด าเนินกิจกรรม 5 ส 
 5.2 ก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
                 5.3 แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์โครงการ เพ่ือท าความเข้าใจกับพนักงานส่วนต าบล  
                      และพนักงานจ้างน าไปปฏิบัติ 
 5.4 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ฯ 
 5.5 ตรวจประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 
 5.6 สรุปผลการด าเนินกิจกรรม 

6. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่มี   

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในสถานที่ท างานดีขึ้น 
 7.2 บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ท างาน 
 7.3 สถานที่ท างานสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย 
 7.4 บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และประหยัดทรัพยากร 

8. ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
  8.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างให้ความร่วมมือกันปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่าง
ต่อเนื่อง 
 8.2 ผู้ให้บริการทุกคนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว และได้รับบรรยากาศท่ีดี 
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9. วิธีการติดตามประเมินโครงการ 
 9.1 การประเมินผลการด าเนินการกิจกรรม 
  

10. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

ที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบัติ 
นางอรวรรณ    1.4  ก าหนดนโยบาย แนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์และก าหนดรูปแบบกิจกรรม 
ปลัด อบต. ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง มีนโยบายให้มีการด าเนินกิจกรรม 5 ส ได้แก่ สะสาง สะดวก 

สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  
โดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จึงก าหนดนโยบายเป็นแนวปฏิบัติ
กิจกรรม 5 ส ดังนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลกรขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง มีความเข้าใจและน า
หลักการท ากิจกรรม 5 ส ไปปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่องเสมือนเป็นภารกิจประจ า 

2. ให้หัวหน้าของแต่ละส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ให้การสนับสนุน 
ส่งเสริม และเป็นแกนน าในการด าเนินกิจกรรม 5 ส และก ากับ ติดตาม ดูแลตลอดจนให้
ค าแนะน าและร่วมแก้ไขปัญหาโดยให้ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญ 

3. จัดให้มีการท ากิจกรรม 5 ส เป็นพื้นฐานเพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดให้มีการตรวจ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง 
5. จัดให้มีการประชุมเพ่ือน าเสนอผลการด าเนินกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน 5 ส เพ่ือ

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ในการท ากิจกรรม 5 ส ทุกพ้ืนที่  ซึ่งได้จัดท าเป็นประกาศเพ่ือ    
     ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม          รับทราบและถือปฏิบัติ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒     เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
นางอรวรรณ   - ไม่มี – 
 ปลัด อบต.  
  

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
นางอรวรรณ   - ไม่มี – 
ปลัด อบต.  
   

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืนๆ 
              - ไม่มี- 
 

ปิดการประชุม  เวลา  ๑2.0๐ น. 
 

   พรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์  ผู้จดรายงานการประชุม 
(นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์) 

เจ้าพนักงานธุรการ 
 

                                                          อรวรรณ  ไชยนรินทร์     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ประจ างบประมาณ  ๒๕๖๕ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
วันที่  ๑๐  กันยายน  ๒๕๖๔  เวลา  ๐๙.๓๐   น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑ นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ ประธานกรรมการ  
๒ นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง กรรมการ  
๓ นางโสภา  สีมานอก กรรมการ  
๔ นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์ เลขานุการ  

 

เปิดการประชุม เวลา ๐๙.๓๐  น. 
 

 ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม 
๕ ส. ประจ างบประมาณ  ๒๕๖๕  โดย นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑   เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 
   โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส.  
นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ - ตามแนวทางและการก าหนดตัวชี้วัดของโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    ประธานกรรมการ กิจกรรม ๕ ส.  ที่ได้ก าหนดไว้แล้วนั้น  และเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ คณะกรรมการ 
   ติดตามและประเมินผลได้ท าการประเมินผลกิจกรรม ๕ ส. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
มตทิี่ประชุม  รับรองรายงานการประชุม (เมื่อวันที่  ๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๕) 
    

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
พิจารณาผลการประเมินการด าเนินกาตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
กิจกรรม ๕ ส. รอบสอง  (วันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕) 

นางอรวรรณ ไชยนรินทร์  หัวข้อการติดตามประเมินผล มีทั้งหมด ๑๕ คะแนน  ดังนี้  
   กรรมการ  ๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์     ๕ คะแนน 
    - ตู้อยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสมและเป็นระเบียบ 
    - มีจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมู่มีดัชนี 
    - มีการจัดเก็บสิ่งภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
    - มีของวางบนหลังตู้/ข้างตู้ไม่เกินมาตาฐานของพ้ืนที่ 
    - ตู้สะอาดไม่มีฝุ่น 
   ๒. การค้นหาเอกสาร      ๕ คะแนน 
    - สามารถบ่งชี้วิธีการจัดเก็บเอกสารได้ 
    - เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    - การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    - สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    - การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ   
   ๓. โต๊ะท างาน       ๔ คะแนน 
    - บริเวณพ้ืนที่บนโต๊ะและรอบโต๊ะสะอาด 



    - อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    - สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอย่างเป็นระเบียบ 
    - ไม่มีของที่ไม่จ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
   ๔. ความสะอาด       ๑ คะแนน 
    - พ้ืนที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 
นางโสภา  สีมานอก  ในการพิจารณาการติดตามและประเมินผลตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
         กรรมการ   ปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. ครั้งที่ ๒ ในครั้งนี้นั้น  มีส่วนราชการทั้งหมด ๕ ส่วน คือ  

ส านักปลัด  กองคลัง  กองช่าง   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  และกอง   
ส่งเสริมการเกษตร 

 

มตทิี่ประชุม   ผลการติดตามและประเมินผล สรุปได้ดังนี้ 
 ส านักปลัด     ได้คะแนน  ๑๑  คะแนน 
 กองคลัง     ได้คะแนน  ๑๑  คะแนน 
 กองช่าง     ได้คะแนน  ๑๑  คะแนน 
 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  ได้คะแนน  ๑๒  คะแนน 
 กองส่งเสริมการเกษตร   ได้คะแนน  ๑๑  คะแนน 

    สรุปผลการประเมินผล ครั้งที่ ๒  กองการศึกษา มีคะแนนสูงสุด   
    รวมผลการประเมินทั้ง ๒ ครั้ง 
        ครั้งที่ ๑ ครั้งที่ ๒            คะแนนเฉลี่ย 

ส านักปลัด       ๑๐   ๑๑    ๑๐.๕๐ คะแนน 
กองคลัง       ๑๐    ๑๑    ๑๐.๕๐ คะแนน 
กองช่าง       ๑๐   ๑๑    ๑๐.๕๐ คะแนน 
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   ๑๑   ๑๒    ๑๑.๕๐ คะแนน 
กองส่งเสริมการเกษตร     ๑๐   ๑๑  ๑๐.๕๐ คะแนน 
สรุปผลการประเมินตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. 
ประจ าปี  ๒๕๖๔   ได้แก่  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ เห็นควรแจ้งประชาสัมพันธ์ในการประชุมพนักงานส่วนต าบลเพ่ือชมเชยเจ้าหน้าที่ในกอง 
   ประธานกรรมการ การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ที่ได้รับมือร่วมใจกันท ากิจกรรม ๕ ส.  ด้วยความสมัคร   
                               สมานสามัคคี  เพราะเมื่อคนหนึ่งท าอีกคนไม่ท าก็ไม่สามารถส าเร็จได้ต่อไป  

 
 
 
 
 

                   
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์ ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอเพ่ิมเติมหรือไม่ครับ 
    ประธานกรรมการ 
 

มติที่ประชุม  ไม่มี 
นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์   หากไม่มี ผมขอจบการประชุมเพียงเท่านี้  ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือใน 
    ประธานกรรมการ        การเข้าร่วมประชุมและ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือด้วยดีเช่นนี้ในปีหน้า 

  ขอบคุณครับ 

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๓๐  น. 



                                                                                      ผู้จดบันทึกการประชุม 
        (นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์)  

                   เลขานุการ 
 
 
                ผู้ตรวจบันทึกประชุม 
          (นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
               ประธานกรรมการ 
               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผล  ส านักปลัด (ครั้งที่ ๑) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

การประเมิน ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
    -ตู้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลเป็นระเบียบ 
    -มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมูม่ีดัชน ี
    -มีการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
    -มีของวางบนหลังตู้/ข้างตูไ้ม่เกนิมาตรฐานของพื้นที ่
   -ตู้สะอาดไม่มฝีุ่น 
๒. การค้นหาเอกสาร 
    -สามารถบ่งช้ีวิธีการจัดเก็บเอกสารได ้
    -เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    -สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
๓. โต๊ะท างาน 
    -บริเวณพื้นท่ีบนโต๊ะสะอาด 
    -อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    -สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอยา่งเป็นระเบยีบ 
    -ไม่มีของที่ไมจ่ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
๔. ความสะอาด 
    -พื้นที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

 
 

๑ 

 

รวม ๑๕  
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผล  กองคลัง (ครั้งที่ ๑) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

การประเมิน ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
    -ตู้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลเป็นระเบียบ 
    -มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมูม่ีดัชน ี
    -มีการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
    -มีของวางบนหลังตู้/ข้างตูไ้ม่เกนิมาตรฐานของพื้นที ่
   -ตู้สะอาดไม่มฝีุ่น 
๒. การค้นหาเอกสาร 
    -สามารถบ่งช้ีวิธีการจัดเก็บเอกสารได ้
    -เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    -สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
๓. โต๊ะท างาน 
    -บริเวณพื้นท่ีบนโต๊ะสะอาด 
    -อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    -สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอยา่งเป็นระเบยีบ 
    -ไม่มีของที่ไมจ่ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
๔. ความสะอาด 
    -พื้นที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

 
 

๑ 

 

รวม ๑๕  
 

 
  
 
 
 
 
 
  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผล  กองช่าง (ครั้งที่ ๑) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

การประเมิน ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
    -ตู้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลเป็นระเบียบ 
    -มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมูม่ีดัชน ี
    -มีการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
    -มีของวางบนหลังตู้/ข้างตูไ้ม่เกนิมาตรฐานของพื้นที ่
   -ตู้สะอาดไม่มฝีุ่น 
๒. การค้นหาเอกสาร 
    -สามารถบ่งช้ีวิธีการจัดเก็บเอกสารได ้
    -เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    -สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
๓. โต๊ะท างาน 
    -บริเวณพื้นท่ีบนโต๊ะสะอาด 
    -อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    -สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอยา่งเป็นระเบยีบ 
    -ไม่มีของที่ไมจ่ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
๔. ความสะอาด 
    -พื้นที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

 
 

๑ 

 

รวม ๑๕  
 
 

  
  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผล กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม (ครั้งที่ ๑) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

การประเมิน ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
    -ตู้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลเป็นระเบียบ 
    -มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมูม่ีดัชน ี
    -มีการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
    -มีของวางบนหลังตู้/ข้างตูไ้ม่เกนิมาตรฐานของพื้นที ่
   -ตู้สะอาดไม่มฝีุ่น 
๒. การค้นหาเอกสาร 
    -สามารถบ่งช้ีวิธีการจัดเก็บเอกสารได ้
    -เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    -สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
๓. โต๊ะท างาน 
    -บริเวณพื้นท่ีบนโต๊ะสะอาด 
    -อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    -สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอยา่งเป็นระเบยีบ 
    -ไม่มีของที่ไมจ่ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
๔. ความสะอาด 
    -พื้นที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

 
 

๑ 

 

รวม ๑๕  
 
 

  
 
 
 
 
  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผล  กองส่งเสริมการเกษตร (ครั้งที่ ๑) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

การประเมิน ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
    -ตู้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลเป็นระเบียบ 
    -มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมูม่ีดัชน ี
    -มีการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
    -มีของวางบนหลังตู้/ข้างตูไ้ม่เกนิมาตรฐานของพื้นที ่
   -ตู้สะอาดไม่มฝีุ่น 
๒. การค้นหาเอกสาร 
    -สามารถบ่งช้ีวิธีการจัดเก็บเอกสารได ้
    -เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    -สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
๓. โต๊ะท างาน 
    -บริเวณพื้นท่ีบนโต๊ะสะอาด 
    -อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    -สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอยา่งเป็นระเบยีบ 
    -ไม่มีของที่ไมจ่ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
๔. ความสะอาด 
    -พื้นที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

 
 

๑ 

 

รวม ๑๕  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผล  ส านักงานปลัด (ครั้งที่ ๒) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

การประเมิน ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้รับ 

๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
    -ตู้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลเป็นระเบียบ 
    -มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมูม่ีดัชน ี
    -มีการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
    -มีของวางบนหลังตู้/ข้างตูไ้ม่เกนิมาตรฐานของพื้นที ่
   -ตู้สะอาดไม่มฝีุ่น 
๒. การค้นหาเอกสาร 
    -สามารถบ่งช้ีวิธีการจัดเก็บเอกสารได ้
    -เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    -สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
๓. โต๊ะท างาน 
    -บริเวณพื้นท่ีบนโต๊ะสะอาด 
    -อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    -สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอยา่งเป็นระเบยีบ 
    -ไม่มีของที่ไมจ่ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
๔. ความสะอาด 
    -พื้นที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

๕ 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 
 
 

๑ 

 

รวม ๑๕  
 



แบบประเมินผล  กองช่าง (ครั้งที่ ๒) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

การประเมิน ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
    -ตู้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลเป็นระเบียบ 
    -มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมูม่ีดัชน ี
    -มีการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
    -มีของวางบนหลังตู้/ข้างตูไ้ม่เกนิมาตรฐานของพื้นที ่
   -ตู้สะอาดไม่มฝีุ่น 
๒. การค้นหาเอกสาร 
    -สามารถบ่งช้ีวิธีการจัดเก็บเอกสารได ้
    -เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    -สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
๓. โต๊ะท างาน 
    -บริเวณพื้นท่ีบนโต๊ะสะอาด 
    -อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    -สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอยา่งเป็นระเบยีบ 
    -ไม่มีของที่ไมจ่ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
๔. ความสะอาด 
    -พื้นที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 
 

 
๑ 

 

รวม ๑๕  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

   
                              
 



 
สรุปผลการประเมิน  (ครั้งที่  ๑) 

 
 
        ส านักปลัด               ๑๐        คะแนน 
        กองคลัง                 ๑๐        คะแนน 
        กองช่าง                 ๑๐        คะแนน 
        กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม       ๑๑      คะแนน 
        กองส่งเสริมการเกษตร   ๑๐        คะแนน 
 

 
(ลงช่ือ).........................................................ผู้ประเมิน 
                (นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
                    ประธานกรรมการ 
 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………….ผู้ประเมิน 

 (นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง) 
                                                                       กรรมการ 
 

     
(ลงช่ือ) ……………………………..………………….ผู้ประเมิน 

    (นางโสภา  สมีานอก) 
                                                                       กรรมการ 
 
 

 
 

 
 

 

 



 
สรุปผลการประเมิน  (ครั้งที่  ๒) 

 
 
        ส านักปลัด              ๑๑        คะแนน   (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๕๐  คะแนน) 
        กองคลัง                 ๑๑        คะแนน   (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๕๐  คะแนน) 
        กองช่าง                 ๑๑        คะแนน   (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๕๐  คะแนน) 
        กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม       ๑๒      คะแนน  (คิดเป็นร้อยละ  ๑๑.๕๐  คะแนน) 
         กองส่งเสริมการเกษตร    ๑๑      คะแนน   (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐.๕๐  คะแนน) 
 

 
(ลงช่ือ).........................................................ผู้ประเมิน 
              (นางอรวรรณ  ไชยนรนิทร์) 
                    ประธานกรรมการ 
 
 
(ลงช่ือ) ……………………………..………………….ผู้ประเมิน 

 (นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง) 
                                                                       กรรมการ 
 

     
(ลงช่ือ) ……………………………..………………….ผู้ประเมิน 

   (นางโสภา  สีมานอก) 
                                                                       กรรมการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผล  ส่วนสวัสดิการสังคม (ครั้งที่ ๒) 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส. 

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

การประเมิน ระดับการประเมิน 
รายการประเมิน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้รับ 

๑. ตู้เก็บเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ 
    -ตู้อยู่ในต าแหน่งท่ีเหมาะสมแลเป็นระเบียบ 
    -มีการจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ/เป็นหมวดหมูม่ีดัชน ี
    -มีการจัดเก็บสิ่งของภายในตู้อย่างเป็นระเบียบ 
    -มีของวางบนหลังตู้/ข้างตูไ้ม่เกนิมาตรฐานของพื้นที ่
   -ตู้สะอาดไม่มฝีุ่น 
๒. การค้นหาเอกสาร 
    -สามารถบ่งช้ีวิธีการจัดเก็บเอกสารได ้
    -เอกสารแบ่งเป็นหมวดหมู่ชัดเจน  มีเกณฑ์การแบ่งแยก 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบ 
    -สามารถค้นหาเอกสารได้โดยง่าย 
    -การจัดเก็บเอกสารเป็นระเบียบอย่างสม่ าเสมอ 
๓. โต๊ะท างาน 
    -บริเวณพื้นท่ีบนโต๊ะสะอาด 
    -อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
    -สิ่งของที่จ าเป็นวางบนโต๊ะอยา่งเป็นระเบยีบ 
    -ไม่มีของที่ไมจ่ าเป็นวางอยู่บนโต๊ะ 
๔. ความสะอาด 
    -พื้นที่มีความสะอาดและได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

๕ 
 
 
 
 
 

๕ 
 
 
 
 
 

๔ 
 
 

 
 

๑ 

 

รวม ๑๕  
 
 

   



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  
 

ที ่ นม  ๘๙๒๐๑/   วันที่     ๔   ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
 

เรียน  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทุกคน 
   

  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้จัดท าโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย
กิจกรรม  ๕  ส  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕  นั้น 
 

 ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้ด าเนินการจัดท าประกาศโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม  ๕  ส  ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ  โดยกิจกรรม  ๕ ส (สะสาง  สะดวก  สะอาด  สุขลักษณะ  และสร้างนิสัย)  ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐานของการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และจึงเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง โดยพร้อมเพรียงกัน 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   
 

 (นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์) 
เจ้าพนักงานธุรการ 

 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง
............................................................................................................................................................................ 
 

 (นางโสภา  สีมานอก) 
นักจัดการงานทั่วไป  รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง
............................................................................................................................................................................ 

                      
(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     



ความเห็น / ค าสั่งนายกองค์การส่วนต าบลด่านช้าง
.............................................................................................................................................................................. 
 
 

(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 

 
   

ทราบ 
 
ส านักปลัด.....................................................     กองคลัง........................................................ 
 
 
กองช่าง.........................................................     กองการศึกษาฯ............................................. 
 
 
กองส่งเสริมการเกษตร.................................. 



 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  
 

ที ่ นม  ๘๙๒๐๑/   วันที่     ๒๓   กันยายน  ๒๕๖๔ 
 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 

 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๑ ให้ส่วนราชการต่าง ๆ เพ่ิมประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการ โดยใช้กิจกรรม ๕ ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) เพ่ือเป็นแนวทางการ
จัดท าและพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของประเทศไทย ด้านจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐ (Thailand 
Internation P.S.O.) ที่รัฐจะต้องจัดระบบราชการ และงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและปฏิรูประบบราชการและงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ อันเป็นการฟ้ืนฟู พัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ต่อไป อีกทั้งกรมการขนส่งทางบกได้มีนโยบายในการปรับปรุงระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยเน้นเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยพ้ืนฐาน
ของการปรับปรุงเพิม่ประสิทธิผลและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สถานที่ท างานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยย่อมสะท้อนให้เห็น
ถึงทัศนะคติของผู้บริหารในการท างาน และระดับของประสิทธิภาพและคุณภาพของหน่วยงานนั้น โดยกิจกรรม ๕ ส 
จะเป็นก้าวแรกของการบริหารที่จะน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน และการเพ่ิมประสิทธิภาพในงาน รวมทั้งช่วย
พัฒนาจิตส านึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลต่อไปอีกด้วย 

 

ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง จึงขออนุมัตจิัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานโดยกิจกรรม ๕  ส ขึ้น เพ่ือให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างด าเนินกิจกรรม ๕ ส ให้เกิดความส าเร็จใน
การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและคุณภาพของการปฏิบัติงานในส านักงาน เพ่ือประชาชนจะได้รับการบริการที่ดีต่อไป 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ   
 

 
  (นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์) 

  เจ้าพนักงานธุรการ 
 

 
ความเห็นหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง
............................................................................................................................................................................ 
 

 (นางโสภา  สีมานอก) 
นักจัดการงานทั่วไป รักษาราชการแทน 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
 
 

-๒- 



 
 

 
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
............................................................................................................................................................................ 

                       
 
 

(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

     
ความเห็น / ค าสั่งนายกองค์การส่วนต าบลด่านช้าง 
 
.............................................................................................................................................................................. 
 
 
 

       (นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
เรื่อง ยกย่องชมเชยการท างานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยกิจกรรม ๕ ส.  

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 
……………………………………………………………………………….. 

 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ได้จัดท าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดย 
กิจกรรม  ๕ ส. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ โดยใช้กิจกรรม ๕ ส (สะสาง 
สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย) โดยเน้นเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
สถานที่ท างาน ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิผลและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง   

 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลได้ท าการประเมินกิจกรรม ๕ ส. ซึ่งเป็นก้าวแรกของการ 
บริหารที่จะน าไปสู่การปรับปรุงการปฏิบัติงาน  และการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  รวมทั้งช่วยพัฒนา
จิตส านึกในมาตรฐานการปฏิบัติงาน  ซึ่งเป็นพ้ืนฐานการพัฒนาไปสู่ระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล
ต่อไปอีกด้วย 
 

โดยก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผล ปีละ ๒ ครัง้ โดยครั้งแรก ก าหนดเป็นวันที่ ๒๙ เมษายน  
๒๕๖๕  และครั้งที่  ๒  ก าหนดเป็นวันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๖๕ 
      ครั้งที่  ๑ ครั้งที่  ๒ คะแนนเฉลี่ย 
  ส านักปลัด      ๑๐     ๑๑    ๑๐.๕๐ 
  กองคลัง       ๑๐     ๑๑    ๑๐.๕๐ 
  กองช่าง       ๑๐     ๑๑    ๑๐.๕๐ 
  กองการศึกษาฯ      ๑๑     ๑๒    ๑๑.๕๐ 
  กองส่งเสริมการเกษตร     ๑๐     ๑๑    ๑๐.๕๐ 
 

  ดังนั้น  จึงขอประกาศยกย่องชมเชย  กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วน
ต าบลด่านช้าง ที่ร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ตามโครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานโดย  กิจกรรม  ๕  ส.  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

จึงประกาศให้ข้าราชการและพนักงานจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างทราบโดยทั่วกัน 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
   

                              (ลงชื่อ) 
                             (นายฐกลพัชร์  ศิริศักดิ์) 
                                                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 



 
 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

 ที่  345 /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานด าเนินกิจกรรม  5  ส. ในส านักงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

****************************** 
 
 ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน  ต่างมุ่งพัฒนาประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือเพ่ิมผลผลิต  
และกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในการเพ่ิมประสิทธิภาพให้กับหน่วยงาน คือ กิจกรรม  5  ส. ซึ่ง
ได้แก่  สะสาง  สะอาด  สะดวก  สุขลักษณะ และการสร้างนิสัย   การด าเนินกิจกรรม  5  ส. เป็นกิจกรรมที่ช่วย
พัฒนาบุคลากร  ให้ปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ  และเกิดประโยชน์อย่ างชัดเจน  เช่น  สถานที่ท างานและ
สภาพแวดล้อม  เป็นระเบียบเรียบร้อย  บุคลากรมีสุขภาพกายและจิตที่ดี  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ทั้ง
ส านักงานและตัวบุคลากรเอง  อีกทั้งการด าเนินการกิจกรรม  5  ส.  เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดต้นทุน ระยะเวลาในการ
ด าเนินงานของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง   
  ดังนั้น  เพื่อให้การด าเนินกิจกรรม 5 ส.บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น   มีประสิทธิภาพ 
และส่งผลให้องค์กรมีระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จึงแต่งตั้งคณะท างานด าเนินกิจกรรม  5  ส.  ในส านักงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  อ าเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา   ดังนี้ 

1. ปลัด อบต.ด่านช้าง     เป็นประธานคณะท างาน 
2. พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทุกต าแหน่ง เป็นคณะท างาน 
3. เจ้าพนักงานธุรการ     เป็นเลขานุการ 

 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง   ณ   วันที่   19  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
 

(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 ที่ 346 /2564 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  5  ส. ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
****************************** 

 
  ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง ที่ 345 /2564  ลงวันที่  1๙ ตุลาคม 2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานด าเนินกิจกรรม 5 ส. ในส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง เพ่ือด าเนินกิจกรรม  
5  ส. ในส านักงาน นั้น 
  เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรม 5 ส.บรรลุตามวัตถุประสงค์ มีคณะกรรมการประเมินผลความส าเร็จ  
วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค  ข้อขัดข้อง  รวมถึงผลทางด้านบวกและลบจากการด าเนินกิจกรรม  เพื่อให้มีประสิทธิภาพ 
และส่งผลให้องค์กรมีระบบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จึงให้ด าเนินการดังนี้ 

1. ให้ผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  5  ส. ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
    1)  นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์    ปลัดอบต.ด่านช้าง ประธานกรรมการ 
    2)  นายโกมุทร์  ชุ่มกลาง              ผู้อ านวยการกองศึกษา  กรรมการ 
    3)  นางโสภา  สีมานอก     นักจัดการงานทั่วไป   กรรมการ 
           รักษาราชการแทน หน.ส านักปลัด 
    4)  นางสาวพรทิพย์  ศักดิ์กุลพิทักษ์  เจ้าพนักงานธุรการ  เลขานุการ 
 

คณะกรรมการ ตามข้อ 1. มีบทบาทหน้าที่ ดังนี้ รายงานผล การด าเนินกิจกรรม 5 ส. ในส านักงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  วิเคราะห์ ประเมินผล รวมถึง  เสนอแนะ  ปัญหา  ข้อขัดข้อง  ขั้นตอน  แนว
ทางการแก้ไข  การปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการด าเนินกิจกรรม  
 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    สั่ง   ณ   วันที่   1๙  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
                                                           
 

(นางอรวรรณ  ไชยนรินทร์) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 



                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด อบต.               โทร./โทรสาร 0 4497 5021. 
ที-่                                             วันท ี  1   กันยายน    2564 . 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมกิจกรรม  5  ส. ในส านักงาน .  
 

เรียน   คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม 5 ส.  
 

  ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างที่  349/2564  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้แต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  5  ส.  ในส านักงาน โดยท่านร่วมเป็นคณะกรรมการนั้น        

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการด าเนินการตามกิจกรรม  จึงขอเชิญท่านร่วมประชุมประเมินผลกิจกรรม 5 ส.และ
เสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม  5  ส. ในส านักงาน  ในวันที่  10  กันยายน  2565 ตั้งแต่เวลา  09.30  น. 
เ ป็ น ต้ น ไป   ณ  ห้ อ งป ระชุ ม องค์ ก า รบ ริ ห า รส่ ว นต า บล ด่ านช้ า ง   ร ายละ เ อี ยดต ามร ะ เบี ยบว าร ะ 
การประชุมที่แนบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
 

  ทองแดง  ถาพิลา 
(นายทองแดง  ถาพิลา) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  ส านักปลัด อบต.               โทร./โทรสาร 0 4497 5021. 
ที-่                                             วันท ี  30   เมษายน   2565. 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมกิจกรรม  5  ส. ในส านักงาน .  
 

เรียน   คณะกรรมการประเมินผลกิจกรรม 5 ส.  
 

  ตามค าสั่ง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้างที่  349/2564  ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ได้แต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการประเมินผลการด าเนินกิจกรรม  5  ส.  ในส านักงาน โดยท่านร่วมเป็นคณะกรรมการนั้น        

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการจัดกิจกรรม  จึงขอเชิญร่วมประชุม วางแผน  ก าหนด
ตัวชี้วัด  และเสนอแนะแนวทางการจัดกิจกรรม  5  ส. ในส านักงาน  ในวันที่  5  พฤษภาคม  2565  ตั้งแต่เวลา  
09.30  น. เป็นต้นไป  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง  รายละเอียดตามระเบียบวาระ 
การประชุมที่แนบ 
  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดเข้ารว่มประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน 

 
                                       ฐกลพัชร์  ศิริศักดิ์ 

(นายฐกลพัชร์  ศิริศักดิ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลด่านช้าง 

 
 
 
 
 
 


