
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจ าปี พ.ศ.2563 
ประเด็นนโยบาย/แผนการ

ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

1) การวางแผนก าลังคน 
 -การจัดท าแผนอัตราก าลัง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564-2566  
 

๒.๑ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเชียงเครือมีโครงสร้างการ
แบ่งงานและระบบงานที่เหมาะสมไม่ซ้ าซ้อน    
๒.๒ เพ่ือให้เทศบาลต าบลเชียงเครือ มีการก าหนด
ต าแหน่งการจัดอัตราก าลังโครงสร้าง ให้เหมาะสมกับ
อ านาจหน้าที่ของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ ๑๓) 
พ.ศ. ๒๕๕๒ และตามพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอน การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
๒.๓ เพ่ือให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล(ก.ท.จ.) 
สามารถตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้
ต าแหน่งพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง
ให้ถูกต้องเหมาะสม 
๒.๔ เพ่ือเป็นแนวทางการด าเนินการวางแผนการใช้
อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
เชียงเครือ   

๒.๕ เพ่ือให้ เทศบาลต าบลเชียงเครือ  สามารถ
วางแผนอัตราก าลังในการบรรจุแต่งตั้งพนักงาน
เทศบาล และพนักงานจ้าง เพื่อให้การบริหาร งาน
ของเทศบาลต าบลเชียงเครือ  เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจตามอ านาจ
หน้าที่ มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า  สามารถลด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการยุบเลิกหน่วยงานที่

มีแผนอัตราก าลังประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564-
2566 

-โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ภายในและการจัดระบบงาน ใน
การรองรับภารกิจภารกิจตาม
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
สามารถแก้ไขปัญหาของเทศบาล
ต าบลเชียงเครืออย่าง มี
ประสิทธิภาพ 
-สามารถวิเคราะห์ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ด้านก าลังคน : Supply pressure 
พิจารณาเพ่ือการจัดการทรัพยากร
บุคคลที่มีอยู่เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดก าหนดต าแหน่ง 
ในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง 
และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบปริมาณ
งานและคุณภาพของงานรวมทั้ง
สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของ
กลุ่มงานต่างๆ 
-ก า ร ย อ ม รั บ ไ ด้ ม า ก ก ว่ า โ ด ย
เปรียบเทียบหากจะต้องมีการเกลี่ย
อัตราก าลังระหว่างหน่วยงาน 
- การจัดท ากระบวนการจริง ( 
Work process ) จะท าให้ได้เวลา

 



ไม่จ าเป็น การปฏิบัติภารกิจสามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างดี 
๒.๖  เพ่ือให้เทศบาลต าบลเชียงเครือสามารถ ควบคุม
ภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด       
 ๒.๗  เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการอัตราก าลัง
บุคลากรในอนาคต อันเป็นการคาดการณ์ ในห้วง
ระยะ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖4 เป็นต้นไป  
๒.๘  เพ่ือให้ เทศบาลต าบลเชียงเครือ มีการก าหนด
ต าแหน่ง พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  ที่
สามารถตอบสนองการปฏิบัติงานของเทศบาล ที่มี
ความจ าเป็นเร่งด่วน และสนองนโยบายของรัฐบาล 
หรือมติคณะรัฐมนตรี หรือ นโยบายของ เทศบาล
ต าบลเชียงเครือ รวมถึงด าเนินการวางแผนการใช้
อัตรา ก าลังบุคลากรให้เหมาะสมการพัฒนาบุคลากรได้
อย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานที่จะสามารถน าไปใช้วัด
ประสิทธิภาพในการท างานของ
บุคคลได้อย่างถูกต้อง รวมถึงระยะ
ยาวส่วนราชการสามารถน าผลการ
จั ดท า กร ะบวนกา รและ เ ว ล า
มาตรฐานนี้ไปวิเคราะห์เพ่ือการ
ปรับปรุงกระบวนการ(Process 
Re-engineer) อันจะน าไปสู่การใช้
อัตราก าลังที่จะเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
- การเก็บข้อมูลผลงานจะท าให้
สามารถพยากรณ์แนวโน้มของ
ภาระงาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ใน
อนาคตต่อส่ วนราชการในการ
เตรียมปรับยุทธศาสตร์ ในการ
ท างาน เพื่อรองรับภารกิจที่จะเพ่ิม/
ลดลง 
 
 



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

2)การบรรจุและแต่งตั้ง
บุคลากร 
1. แต่งตั้งผูด้ ารงต าแหน่งในสาย
งานผู้ปฏิบัติงานให้ด ารงต าแหน่ง
ในสายงานผู้บริหารของเทศบาล 

2. การสรรหาและเลือกสรรเป็น
พนักงานจ้าง 

1. เพ่ือสรรหาและเลือกสรรบุคลากรในต าแหน่ง
ที่ว่าง 

พนักงานจ้าง จ านวน 8 ราย 
-พนักงานเทศบาลประเภท
อ านวยการ 1 ราย 

1.มีพนักงานจ้างที่ได้รับสรรหาและ
เลือกสรรในปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 8 ราย 
2. พนักงานเทศบาลที่ได้รับการ
แต่งตั้งในการสอบคัดเลือกในสาย
งานผู้บริหาร จ านวน 1 ราย 

 

3) การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน  
- การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานเทศบาล 
-การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานพนักงานจ้าง 

1.เพื่อวัดผลศักยภาพการท างานของพนักงาน 
: การประเมินผลนี้จะอิงจากค าบรรยายลักษณะงาน 
(Job Description) ของแต่ละต าแหน่งเป็นหลัก 
เพ่ือทราบว่าพนักงานปฎิบัติงานได้หรือไม่ ดีกว่าหรือ
ต่ ากว่ามาตรฐานที่วางไว้ ท าได้เกิดหรือขาดจาก
ลักษณะงานมาตรฐาน และอาจท าให้เห็นจุดเด่นของ
พนักงานแต่ละคนได้มากขึ้น รวมถึงจุดด้อยด้วย
เช่นกัน 
2.เพื่อเลื่อนต าแหน่งหรือโยกย้าย : หากพบว่า
พนักงานมีศักยภาพสูง ฝ่าย HR อาจเลื่อนต าแหน่ง
ให้เหมาะสมกับความสามารถ หรือท้าทายด้วยการ
ให้ท างานในต าแหน่งใหม่ๆ กระท่ังอาจจะโยกย้ายไป
ท าในแผนกอ่ืนที่จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทได้เช่นกัน 
3.เพื่อปรับฐานเงินเดือนหรือพิจาณาโบนัส :ปฎิเสธ
ไม่ได้ว่าเรื่องเงินเดือนเป็นเรื่องที่ส าคัญต่อพนักงาน
ทุกคน และความก้าวหน้าในอาชีพอย่างหนึ่งก็คือการ
ได้รับพิจารณาข้ึนเงินเดือนนั่นเอง ผลประเมินการ
ท างานจะน ามาใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการข้ึนเงินได้

-มีความเจาะจง ว่าต้องการวัด
อะไร และ ผลลัพธ์ที่ต้องการ
คืออะไร 

-ต้องวัดผลที่เกิดขึ้นได้ ไม่เป็น
ภาระ ตัวชี้วัดไม่มากเกินไป 
วัดเชิงปริมาณ คุณภาพหรือ
เวลา 

-ต้องได้รับการเห็นชอบซึ่งกัน
และกันระหว่าง
ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ผู้บังคับบัญชา 

 
-ต้องท้าทาย และมีโอกาส
เป็นไปได้ ท าส าเร็จได้ 

มีกรอบเวลาในการท างานที่
เหมาะสม ไม่สั้นไม่ยาวเกินไป 

 
 

ในทุกระดับต าแหน่งและประเภท
ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไม่ต่ ากว่าในระดับดี 

 



อย่างสมเหตุสมผล รวมถึงเป็นตัวชี้วัดส าคัญในการ
พิจารณาโบนัสประจ าปีอีกด้วย ซึ่งมันสามารถช่วย
กระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจในการท างาน และเพ่ิม
ประสิทธิผลของงานได้เช่นกัน 
4.เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการท างาน : การ
ประเมินผลการท างานจะท าให้ทุกคนในบริษัทรู้ถึง
ศักยภาพของตัวเองและรู้ถึงประสิทธิภาพของบริษัท
ด้วย หากไม่มีการประเมิลผลการท างานเราอาจไม่รู้
ว่าความสามารถของแต่ละคนนั้นเป็นอย่างไร แต่เมื่อ
เห็นผลแล้วก็จะยิ่งช่วยกระตุ้นการพัฒาศักยภาพให้
สูงยิ่งขึ้นต่อไปได้ด้วย 
5.เพื่อแก้ไขจุดบกพร่อง พัฒนาจุดเด่น : ประโยชน์
หนึ่งของการประเมินผลการท างานก็คือการที่ท าให้
เราได้เห็นจุดด้อยในส่วนต่างๆ ตั้งแต่เรื่องของ
ประสิทธิภาพการท างาน ไปจนถึงเรื่องของ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ซึ่งเราสามารถ
น าปัญหาเหล่านี้มาแก้ไขจุดบกพร่องให้ดีขึ้นได้ หรือ
หากพบจุดเด่นก็อาจช่วยส่งเสริมศักยภาพให้ดีขึ้นไป
อีก อย่างเช่น การจัดอบรมพิเศษ, คอร์สเสริมทักษะ, 
หรือแม้แต่การส่งไปศึกษาต่อ เป็นต้น 
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4)การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและรักษาวินัย 
- ประกาศเทศบาลต าบลเชียง
เครือ เรื่อง การก าหนดเวลา
ราชการ จ านวนวันลา และ
การมาสาย ของพนักงาน
สังกัดเทศบาต าบลเชียงเครือ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563   

-เพ่ือเป็นแนวทางในมาปฏิบัติราชการ 
-เพ่ือประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนส าหรับ
พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

 -พนักงานในสังกัดไม่มีผู้ที่ ลา ขาด
ราชการ และมาสายเกินก าหนด  
-พนักงานในสังกัด ได้รับการ
พิจารณาในได้เลื่อนขั้นเงินเดือน
และเลื่อนค่าตอบแทน 

 

5) การสรรหาคนดีคนเก่ง 
- การพิจารณากลั่นกรองผล
การปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ 2563 

เพ่ือเป็นการยกย่อง ชมเชย และสร้างแรงจูงใจในการ
พัฒนาผลการปฏิบัติงานในรอบการประเมินต่อไป 

1 ระดับผลการประเมิน ใน
การประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของส านักงาน
เทศบาลต าบลเชียงเครือ ให้
จัดกลุ่มคะแนนผลการ
ประเมิน เป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 
และต้องปรับปรุง โดยมีช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละ
ระดับ  ดังนี้ 
1) ระดับดีเด่น  ต้องมีช่วง
คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อย
ละ 90 ขึ้นไป 
(2) ระดับดีมาก  ต้องมีช่วง
คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อย

- มีพนักงานเทศบาล ได้รับผลการ
พิจารณาและได้รับประกาศผู้ที่
ได้รับการประเมินในระดับดีเด่นใน
การประเมินรอบแรก 12 รายและ
รอบท่ี 2 จ านวน 11 ราย 
- มีพนักงานจ้างได้รับผลการ
พิจารณาและได้รับการประเมินใน
ระดับดีเด่นในการประเมินรอบแรก 
12 รายและรอบที่ 2 จ านวน 2
ราย 
 

 



ละ 80 แต่ไม่ถึงร้อยละ 90 
(3) ระดับดี  ต้องมีช่วง
คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อย
ละ 70 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 
(4) ระดับพอใช้ ต้องมีช่วง
คะแนนประเมินตั้งแต่ร้อย
ละ 60 แต่ไม่ถึงร้อยละ 70 
(5) ระดับปรับปรุง ต้องมี
ช่วงคะแนนประเมินต่ ากว่า
ร้อยละ  60   
ระดับผลการประเมิน ในการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิาน 
ของส านักงานเทศบาลต าบล
เชียงเครือ ให้จัดกลุ่มคะแนน
ผลการประเมิน เป็น 5 ระดับ 
ได้แก่ ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ 
และปรับปรุง โดยก าหนดช่วง
คะแนนประเมินของแต่ละ
ระดับผลการประเมิน ดังนี้  
1) ดีเด่น 95-100 คะแนน 
2) ดีมาก 85 – 94 คะแนน 
3) ดี 75 – 84 คะแนน 
4) พอใช้ 65 – 74 คะแนน 
5) ปรับปรุงน้อยกว่า 65 
คะแนน  

  



ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

6) การพัฒนาบุคลากร 

- การฝึกอบรม 
1 เพ่ือเผยแพร่ความรู้ให้พนักงาน 
2 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู้และทักษะให้
พนักงานน าไปปรับปรุง ประยุกต์ใช้เป็นหลักในการ
ปฏิบัติงาน  
3 เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  
5 เพ่ือให้พนักงานส่วนท้องถิ่นสามารถพัฒนาความรู้
อย่างเต็มที่ มีประสิทธิภาพ ทั้งด้าน การบริหาร
จัดการ ด้านบุคลากร ด้านวิชาการ ด้านธุรการฯ 

1. ผู้เข้ารับการอบรมได้
พัฒนาขีดความสามารถใน
การบริหารจัดการตนเองใน
การปฏิบัติ ราชการให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ
ของเทศบาล  
2. ผู้เข้ารับการอบรมได้
พัฒนาความสามารถในการ
สื่อสาร การท างานเป็นทีม
และการเรียนรู้ ร่วมกัน  
 

มีผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจ านวน 27 
ราย คิดเป็นร้อยละ 73 
 

 

 

 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

7) การสร้างความก้าวหน้า
ในสายอาชีพ 

การเลื่อนระดับพนักงาน
เทศบาลประเภทวิชาการ 

- เพ่ือสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
- เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  

.1 ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า
ขั้นต่ ากว่าขั้นต่ าของอัตรา
เงินเดือนต าแหน่งวิชาการ
ระดับช านาญการ 

2 มีผลการปฏิบัติราชการใน
ระดับปฏิบัติการย้อนหลังไม่ต่ า

-พนักงานเทศบาลประเภทสาย
วิชาการได้รับการเลื่อนระดับ จาก
ระดับปฏิบัติการเป็นประเภท
ช านาญการ ดังนี้ 
1.นางสาววัณละดา  หาญมนตรี 
ต าแหน่ง นักวิชาการเกษตร 

 



กว่าระดับดีอย่างน้อย 6 ครั้ง  
หรือไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง ส าหรับ
ผู้ได้รับวุฒิการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกท่ีตรงตามมาตรฐาน
ก าหนดต าแหน่ง 

3 ในรอบการประเมินที่ผ่าน
มาจนถึงวันที่จะได้รับการ
แต่งตั้งต้องไม่ถูกลงโทษทาง
วินัยที่สูงกว่าภาคทัณฑ์ 
4 ผ่านการอบรมหลักสูตร
ตามท่ีคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล(ก.ท.) ก าหนด ใน
การนี้ หากต าแหน่งใดท่ี
คณะกรรมการกลางพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.) ยังไม่ได้
ก าหนดหลักสูตรการอบรม 
คณะกรรมการพนักงาน
เทศบาล (ก.ท.จ.) อาจให้
ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้ผ่าน
การคัดเลือกไปก่อนแล้ว
รายงานคณะกรรมการกลาง
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) 
ทราบ แต่ผู้นั้นต้องเข้ารับการ
ฝึกอบรมในโอกาสแรกท่ีมีการ
เปิดอบรมในหลักสูตรนั้น  
5 ผ่านการคัดเลือกด้วยการ

2. นายจตุรภัทร  อุปพงษ์ ต าแหน่ง 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
 
 



ประเมินผลงานตามแบบที่
ก าหนด ซึ่งผลงานที่น าเสนอ
ต้องเป็นผลงานที่ดีเด่นใน
ต าแหน่งที่จะแต่งตั้ง ที่แสดง
ให้เห็นถึงการใช้ความรู้
ความสามารถ ทักษะในการ
ปฏิบัติงานในระดับที่จะ
แต่งตั้ง และเกิดประโยชน์
ต่อทางราชการหรือ
ประชาชน หรือการ
พัฒนาการปฏิบัติงาน
ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี 
จ านวน 2 ผลงาน และต้อง
ได้รับคะแนนจาก
คณะกรรมการประเมินผล
งานตามข้อ 16 จ านวน 2 
ใน 3 ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 60 

 
 

 

 

ประเด็นนโยบาย/แผนการ
ด าเนินงาน 

วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ผลการด าเนินงาน ผลการวิเคราะห์/
ข้อเสนอแนะ 

8) การพัฒนาคุณภาพชีวิต 1. –เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานให้มีความ หลักของกิจกรรม -ประโยชน์ที่ได้รับจากสะสาง   



การจัดกิจกรรม 5 ส  เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 
เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน และเป็น
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร โดยการมี
ส่วนร่วมของพนักงานทุกระดับ และมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงก าหนดให้
มี 

2. -เพ่ือปลุกจิตส านึก และปลูกฝังทัศนคติที่ดี ในความมี
ระเบียบวินัยของพนักงานทุกระดับ 

3. -เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพนักงานและ
เสริมสร้างความสามัคคีและการท างานเป็นทีม 

4. –เพ่ือให้กิจกรรม 5 ส. เป็นส่วนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงาน 

5. –เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร 
6.  

 

ส.1 สะสาง 
ส.2สะดวก 
ส.3 สะอาด 
ส.4 สุขลักษณะ 
ส.5 สร้างนิสัย 
 
-การมีส่วนร่วมของบุคลากร
ในการด าเนินกิจกรรม 5ส 
ตัวช้ีวัด บุคลากรร่วมมือกัน
ปฏิบัติกิจกรรม 5 ส อย่าง
ต่อเนื่องบุคลากรมีทัศนคติที่
ดีและมีระเบียบวินัยในการ
ท างาน 
-การด าเนินกิจกรรม 5ส ได้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
เทศบาล 
ตัวช้ีวัด ผลการประเมิน
กิจกรรม 5ส ทั้งการ
ประเมินภายในและประเมิน
ภายนอกอยู่ในระดับดี
คะแนน 4 ขึ้นไป 
-สร้างทีมงานที่ดีและทุกคน
ในทุกระดับมีส่วนร่วมพัฒนา
ความคิดในการปรับปรุงงาน
อย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด การได้รับรางวัล

1. ขจัดความสิ้นเปลืองของการใช้
พ้ืนที่ กล่าวคือ มีพ้ืนที่ว่างจากการ
ขจัดสิ่งของที่ไม่จ าเป็น หรือวางไว้
เกะกะออกไป  
2. ขจัดความสิ้นเปลืองทรัพยากร 
วัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้  
3. ลดปริมาณการเก็บ/ส ารองวัสดุ
สิ่งของ  
4. ลดการเก็บเอกสารซ้ าซ้อน  
5. เหลือเนื้อที่ของห้องท างาน ตู้
หรือชั้นเก็บเอกสารไว้ใช้ประโยชน์
มากขึ้น  
6. ลดเวลาการค้นหาเอกสาร  
7. สถานที่ท างานดูกว้างขวาง โปร่ง 
/ สะอาดตายิ่งขึ้น  
8. ลดข้อผิดพลาดจากการท างาน 
-ประโยชน์ที่ได้รับจากสะดวก  
1. ลดเวลาการหยิบของมาใช้งาน 
โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา  
2. ลดเวลาการท างานในภาพรวม 
ทั้งนี้ หากงานดังกล่าวสะดวกเป็น
งานเกี่ยวกับการใช้ บริการ
ประชาชนก็จะท าให้ประชาชน
ได้รับบริการ ที่รวดเร็วขึ้น 
3. ตรวจสอบสิ่งของต่าง ๆ ง่ายขึ้น 
ดูงามตา  



พิเศษหรือการเป็นต้นแบบ
กิจกรรม 5ส 
 

4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 
ถ้าหากท างานในแต่ละเรื่อง /แต่ละ
ชิ้น เสร็จเร็วขึ้น ก็ จะมีเวลาท างาน
อ่ืน ๆ ได้เพ่ิมมากข้ึน  
5. เพ่ิมคุณภาพของผลผลิต/ผลงาน 
ทั้งนี้จากการที่ผู้ปฏิบัติงานมีเวลา
ตรวจสอบคุณภาพ ของงานที่จะส่ง
มอบให้ประชาชนผู้รับบริการ ให้มี
ความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งจะท าให้ เกิดภาพลักษณ์ที่
ดีต่อหน่วยงานด้วย  
6. ขจัดอุบัติเหตุท าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ได้รับความปลอดภัยในการท างาน
ยิ่งขึ้น  
7. เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ในการท างาน ซึ่งจะส่งผลต่อ
สุขภาพกาย และใจทั้งของ 
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน
ผู้รับบริการ 
- ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรม
สะอาด  
1. สภาพ/บรรยากาศการท างาน
สดชื่น น่าท างาน/น่าอยู่  
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของเครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุ
อุปกรณ์ต่าง ๆ  
3. ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ 



เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ยาวนานยิง่ขึ้น
ลดอัตราของ เสีย (ที่เกิดจากการ
เสื่อมสภาพของอุปกรณ์อาทิกระดาษ 
กรณีเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายไดไ้ม่ชัด) 
-ประโยชน์ที่ได้รับจากการท า
สุขลักษณะ  
1. สถานที่ท างานเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สดชื่น น่าท างาน  
2. ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพร่างกาย
และจิตใจที่สมบูรณ์  
3. ผู้ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจ
ในหน่วยงาน  
4. ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวิธีการปฏิบัติ
(สุขลักษณะ) อย่างมีมาตรฐาน  
5. ประสิทธิภาพในการท างาน
เพ่ิมข้ึน 
- สร้างนิสัย เป็นกิจกรรมที่ส าคัญ
ที่สุดของกิจกรรม 5 ส เนื่องจาก
กิจกรรม 5 ส ในภาพรวม จะ
ประสบ ความส าเร็จหรือไม่นั้น 
ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นผู้น ากิจกรรมนี้
มาด าเนินการโดยท า 4 ส อย่าง 
ต่อเนื่องเป็นปกติจนกลายเป็นนิสัย 

 


