
ผลการตรวจ ขอ้เสนอแนะ

ระดบัคะแนน จากการตรวจประเมนิ

1. บอร์ดพ้ืนที ่5ส ปรับปรุงขอ้มูลภายในบอร์ด ติดต้ังบริเวณที่เหน็ได้ชัดเจน สะอาด ไม่มีคราบฝุ่น และ รูปแบบและเอกสารเปน็ไป ผู้รับผิดชอบพืน้ที่รับทราบ

ใหเ้ปน็ปจัจบุนั คราบสกปรก ตามที่มาตรฐานก าหนด ขอ้มูลที่เปน็ปจัจบุนั

2. แฟ้มเอกสารตา่งๆ  - แฟม้เอกสารอยูใ่น  -  หยบิง่าย และสะดวก สะอาด ไม่มีคราบฝุ่น และ สันแฟม้จดัท าตามมาตรฐาน สามารถค้นหา และบง่บอก

สภาพดี ไม่ช ารุด ต่อการใช้ คราบสกปรก ที่ก าหนด ตัวอกัษร และ ถงึต าแหน่งแฟม้เอกสารที่มี

 - สะสาง ท าลายเอกสาร  -  จดัแยกแฟม้เอกสารเปน็ ขนาด เปน็ไปตามมาตรฐาน /ดึงไปใช้งาน

เมื่อครบอายกุารจดัเกบ็ หมวดหมู่ และเอกสารภายใน พืน้ที่

แฟม้สอดคล้องกบัชื่อแฟม้

 - กรณี มีเอกสารหลาย

ประเภทอยูใ่นแฟม้เดียวกนั

ใหจ้ดัท าดัชนีเอกสารในแฟม้

ระดบั 5 (สร้างวินัย)

แบบการตรวจประเมนิการด าเนินการกิจกรรม 5ส ส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

ประเภทพ้ืนที่ : หน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงยุตธิรรม

พ้ืนทีต่รวจ .....................................................................................................................รอบที ่:        1/2561 รอบที ่:           2/2561 วันทีต่รวจ .....................................................................

หวัขอ้ทีต่รวจประเมนิ ระดบั 1 (สะสาง) ระดบั 2 (สะดวก) ระดบั 3 (สะอาด) ระดบั 4 (สร้างมาตรฐาน)



ผลการตรวจ ขอ้เสนอแนะ

ระดบัคะแนน จากการตรวจประเมนิ
ระดบั 5 (สร้างวินัย)หวัขอ้ทีต่รวจประเมนิ ระดบั 1 (สะสาง) ระดบั 2 (สะดวก) ระดบั 3 (สะอาด) ระดบั 4 (สร้างมาตรฐาน)

3. ตูเ้ก็บเอกสาร/  - อยูใ่นสภาพดีไม่ช ารุด  - เอกสารหรืออปุกรณ์จะต้อง สะอาด ไม่มีคราบฝุ่น และ มีปา้ยบง่ชี้และใช้รูปแบบ เอกสารหรืออปุกรณ์ที่น า

ตูเ้ก็บของ/ ตูเ้ก็บ ผุกร่อนและต้องซ่อมแซม จดัเกบ็เปน็หมวดหมู่ ชัดเจน คราบสกปรก อกัษรตามมาตรฐานที่ ไปใช้งานต้องน ากลับมาเกบ็

อุปกรณ์ ใหอ้ยูใ่นสภาพที่ดี เพือ่สะดวกในการค้นหา ก าหนด ที่เดิมทุกคร้ังหลังใช้งานเสร็จ

พร้อมใช้งาน  -  มีปา้ยผู้รับผิดชอบที่มุมขวา

 - มีเฉพาะเอกสาร หรือ ด้านของบนของตู้ ลักษณะปา้ย

อปุกรณ์ที่ก าหนด รูปแบบตัวอกัษรและสีของปา้ย 

 - ไม่มีส่ิงที่ไม่เกีย่วขอ้งกบั ขึน้อยูก่บัมาตรฐานพืน้ที่

การท างานอยูภ่ายในตู้เกบ็  - มีดัชนีบง่บอกรายการ

เอกสาร /ตู้เกบ็ของ/ เอกสารในตู้ ก าหนด

ตู้เกบ็อปุกรณ์ หมวดหมู่เอกสาร

ตามมาตรฐานพืน้ที่

 - กรณีมีส่ิงของวางบนหลัง

ตู้เอกสาร ใหก้ าหนดที่วาง

และบง่ชี้ใหช้ัดเจน

4. โตะ๊ท างาน  -  บนโต๊ะท างาน และ  - โต๊ะท างาน และเกา้อี้   -  สะอาด ไม่มีคราบฝุ่น มีปา้ยบง่ชี้เปน็ไปตาม  -  เกบ็เอกสารอยา่งเปน็

เกา้อี ้ไม่มีส่ิงของที่ไม่เกีย่ว จดัต้ังเปน็ระเบยีบสะดวกต่อ และคราบสกปรก มาตรฐานที่ก าหนด ระเบยีบหลังเลิกงาน

ขอ้งกบัการท างาน การเดินเขา้ - ออก  - บนโต๊ะท างานถา้มี  - เล่ือนเกา้อีเ้ขา้ไปชิดโต๊ะ

 - โต๊ะท างาน และเกา้อี ้  - บนโต๊ะท างาน ใหแ้บง่แยก กระจกวางบนโต๊ะ ใต้กระจก ท างานทุกคร้ังหลังเลิกใช้งาน

อยูใ่นสภาพที่ดีไม่ช ารุด ส่ิงของเปน็หมวดหมู่ จะต้องไม่มีรูปภาพใดๆ

และปลอดภยั  - ทุกโต๊ะจะต้องมีปา้ยชื่อ ถา้มีผ้า หรือกระดาษปบูน

 -  ใต้โต๊ะท างานต้องไม่มี ติดไวท้ี่หน้าโต๊ะด้านซ้าย โต๊ะต้องเปน็สีเดียวกนั

เอกสาร หรือส่ิงของที่ หรือตามลักษณะการจดัโต๊ะ

ไม่จ าเปน็ต่อการท างาน ใหเ้หน็อยา่งชัดเจนเพือ่

ต่อ... อ านวยความสะดวกแกผู้่มาติดต่อ



ผลการตรวจ ขอ้เสนอแนะ

ระดบัคะแนน จากการตรวจประเมนิ
ระดบั 5 (สร้างวินัย)หวัขอ้ทีต่รวจประเมนิ ระดบั 1 (สะสาง) ระดบั 2 (สะดวก) ระดบั 3 (สะอาด) ระดบั 4 (สร้างมาตรฐาน)

4. โตะ๊ท างาน (ตอ่)  - เอกสาร/ส่ิงของบนโต๊ะ  - ของในล้ินชักที่ไม่ใช้ล้ินชัก

ท างานมีการจดัวางอยา่ง ส่วนตัวจดัเกบ็อยา่งเปน็

เปน็ระเบยีบเรียบร้อย ระเบยีบเรียบร้อยตามมาตรฐาน

พืน้ที่ และที่ล้ินชักต้องมีปา้ย

ระบ ุ“วสัดุ/อปุกรณ์ส านักงาน” 

และล้ินชัก“ของใช้ส่วนตัว”

5. เครื่องคอมพิวเตอร์   - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ อปุกรณ์ต่อพว่งและสายต่างๆ  - สะอาด ไม่มีคราบฝุ่น มีปา้ยบง่ชี้เปน็ไปตาม  - ปดิหน้าจอคอมพวิเตอร์เมื่อใช้

และอุปกรณต์อ่พ่วง และอปุกรณ์ต่อพว่งต้อง มีการจดัเกบ็อยา่งเปน็ระเบยีบ และคราบสกปรก มาตรฐานที่ก าหนด งานเกนิ 5 นาที 

อยูใ่นสภาพดี ไม่ช ารุด ไม่เกะกะ  - วางคอมพวิเตอร์ในจดุ  - ปดิคอมพวิเตอร์เมื่อเลิกใช้งาน

 - ไม่มีอปุกรณ์ที่ไม่เกีย่ว ที่บง่ชี้ หรือจดุที่ก าหนด ในแต่ละวนั

ขอ้งวางบนเคร่ืองคอมพวิเตอร์

 - ไม่ติดกระดาษโน้ต  

สต๊ิกเกอร์หรือขอ้ความใดๆ 

บนเคร่ืองคอมพวิเตอร์

6. โทรศัพท์  อยูใ่นสภาพดี ไมช่ ารุด ก าหนดหมายเลขโทรศัพท์ สะอาด ไมม่คีราบฝุ่น ก าหนดต าแหนง่วาง วางโทรศัพท์ในต าแหนง่

 และพร้อมใช้งาน ที่ตัวเคร่ืองในต าแหนง่ และคราบสกปรก โทรศัพท์ใหเ้หมาะสม และ ที่ก าหนด
ที่เหน็ได้ชัด เกบ็สายใหเ้ปน็ระเบยีบ



ผลการตรวจ ขอ้เสนอแนะ

ระดบัคะแนน จากการตรวจประเมนิ
ระดบั 5 (สร้างวินัย)หวัขอ้ทีต่รวจประเมนิ ระดบั 1 (สะสาง) ระดบั 2 (สะดวก) ระดบั 3 (สะอาด) ระดบั 4 (สร้างมาตรฐาน)

7. เครื่องเขยีน และ อยูใ่นสภาพดี ไม่ช ารุด  - หยบิง่าย และสะดวกต่อการ สะอาด ไม่มีคราบฝุ่น มีปา้ยบง่ชี้ และใช้รูปอกัษร จดัวางของตามต าแหน่ง

อุปกรณส์ านักงาน พร้อมใช้งาน ใช้งาน และคราบสกปรก ตามมาตรฐานที่ก าหนด ที่ก าหนด

 - จดัเปน็ระเบยีบและ

แยกหมวดหมู่

8. ปา้ยบง่ชีต้า่งๆ  - ปา้ยบง่ชี้ต้องมีความ  - หา้มมีค าวา่ “เบด็เตล็ดทั่วไป” สะอาด ไม่มีคราบฝุ่น ปา้ยบง่ชี้ใหใ้ช้รูปแบบอกัษร ปรับเปล่ียนปา้ยบง่ชี้ใหต้รง

ทันสมัย และตรงกบัส่ิงของ ควรมีการระบใุนขอบเขต และคราบสกปรก ขนาดตามความเหมาะสม กบัวสัดุ/อปุกรณ์อยูเ่สมอ

ที่บง่ชี้ ที่สามารถจะค้นหาได้ กรณี  ตามมาตรฐานที่ก าหนด

 - ปา้ยบง่ชี้ถาวร ต้องอยู่ ที่มีของรวมอยูห่ลายอยา่งนั้น

ในสภาพที่สมบรูณ์ ควรจะมีปา้ยบง่ชี้ที่เปน็ค า

โดยตัวอกัษรต้องอา่นชัดเจน จ ากดัความของส่ิงเหล่านั้น 

ไม่เลอะเลือน และเหมาะสม หรืออาจจะมีการท าดัชนีชื่อ

กบัอปุกรณ์ที่บง่ชี้ ของส่ิงของไวอ้า้งองิได้

 - ปา้ยบง่ชี้ที่ระบวุางชั่วคราว

 ต้องแจง้วตัถปุระสงค์ ระยะเวลา

ที่จะน าไปด าเนินการรวมถงึ

แนวทางในการด าเนินการ

ใหท้ราบด้วย

9. ถังขยะ  - อยูใ่นสภาพที่ไม่ช ารุด   - ไม่วางกดีขวาง  -  บริเวณรอบถงัขยะต้อง ต าแหนง่ที่วางถังขยะ  - หลังเลิกใช้งานในแต่ละวนั

 - ขยะต้องไม่ล้นถงั มีการจดัท าปา้ยบง่ชี้ จดุวางถงั สะอาด และไม่มีขยะตก จะต้องตีกรอบฐานรองถงัขยะ จะต้องไม่ขยะตกค้าง

 - ขยะและมองเหน็ได้ง่าย ขา้งถงั โดยใช้ฟวิเจอร์บอร์ด  - วางถงัขยะในต าแหน่งที่มี

 - มีจ านวนถงัขยะในจ านวนที่  - ถงัขยะต้องมีฝาปดิ หรือติดสต๊ิกเกอร์ด้วยสีเหลือง ปา้ยบง่ชี้ก าหนด

เหมาะสมกบัพืน้ที่ ตามมาตรฐานที่ก าหนด



ผลการตรวจ ขอ้เสนอแนะ

ระดบัคะแนน จากการตรวจประเมนิ
ระดบั 5 (สร้างวินัย)หวัขอ้ทีต่รวจประเมนิ ระดบั 1 (สะสาง) ระดบั 2 (สะดวก) ระดบั 3 (สะอาด) ระดบั 4 (สร้างมาตรฐาน)

10. บอร์ดตดิประกาศ  - ปรับปรุงขอ้มูลภายในบอร์ด  -  ติดต้ังบริเวณที่เหน็ชัดเจน  - สะอาดไม่มีคราบฝุ่น และ รูปแบบ และเอกสารเปน็ไป ผู้รับผิดชอบพืน้ที่รับทราบ

ตา่งๆ ใหเ้ปน็ปจัจบุนั คราบสกปรก ตามที่มาตรฐานก าหนด ขอ้มูลเปน็ปจัจบุนั

11. พ้ืนทีท่ างาน  - ต้องไม่มีส่ิงของที่ไม่เกีย่วกบั  - พืน้ที่และสภาพหอ้งท างานอยู่  - สภาพพืน้ที่ต้องไม่มี  - มแีผนการท าความสะอาด  - มกีารปฏบิติัตามแผน 
ผนัง/เพดาน/และ การท างานวางอยูใ่นพื้นที่ ในสภาพที่กอ่ใหเ้กดิอนัตราย เศษกระดาษ และขยะ ประจ าเดือน (เวลา และ
สภาพหอ้งท างาน  - ไม่มีส่ิงของต่างๆ เช่น  - ไมว่างส่ิงกดีขวางในพื้นที่ ตกหล่นในพืน้ที่ท างาน ความถีใ่นการท างานสะอาด 
โดยรวม  กระดาษ สกอ๊ตเทป ท างาน  - สะอาด ไม่มีหยากไย ่ ตารางการตรวจสอบ)

ติดบนผนงั และเพดาน คราบฝุ่น และคราบสกปรก

 - ไมม่กีารขีดเขียน
บนฝาผนงั

12. ประต/ูหน้าตา่ง/  - อยูใ่นสภาพที่ดีไม่ช ารุด  - ไม่มีส่ิงกดีขวางในการเปดิ -  - สะอาด ไม่มีหยากไย ่  - ต้องมีปา้ยบง่ชี้ลักษณะ ไม่เปดิประตู หน้าต่างทิ้งไว ้

กระจก  - ไม่ติดส่ิงของที่ไม่จ าเปน็ ปดิประตู หรือ หน้าต่าง คราบฝุ่น และคราบ การเปดิ - ปดิ และการผลัก

ที่ประตู หนา้ต่างและกระจก สกปรก /ดึง/เล่ือน/ประตูและหน้าต่าง 

13. ระบบไฟฟ้า  - ระบบไฟฟา้/เคร่ืองปรับ  - ไมม่ส่ิีงกดีขวางการท างาน สะอาด ไม่มีหยากไย ่  - มีแผนผัง /ปา้ยบง่ชี้การใช้ ปดิเคร่ืองปรับอากาศช่วงพกั

เครื่องปรับอากาศ/ อากาศ และพัดลมดูด ของระบบไฟฟ้า เคร่ืองปรับ คราบฝุ่น และคราบ งาน และเวลา เปดิ - ปดิ กลางวัน หรือ ไมอ่ยูห่อ้ง
พัดลมดดูอากาศ อากาศ อยูใ่นสภาพดี อากาศ และพัดลมดูดอากาศ สกปรก ของระบบไฟฟ้าต่างๆ นานเกนิ 1 ชัว่โมง  

ไม่ช ารุดพร้อมใช้งาน  - มแีผนผัง /ปา้ยบง่ชี ้ระบบ  - มปีา้ยบง่ชีเ้คร่ืองปรับ
ไฟฟ้าต่างๆ เช่น วิธีการใช้งาน อากาศขณะท างานโดยใช้ร้ิว
และเวลา เปดิ - ปดิ มสีีตามที่มาตรฐานก าหนด
เพื่อง่ายต่อการใช้งาน
 - ระบบไฟฟ้ามแีสงสว่าง
เพียงพอ 



ผลการตรวจ ขอ้เสนอแนะ

ระดบัคะแนน จากการตรวจประเมนิ
ระดบั 5 (สร้างวินัย)หวัขอ้ทีต่รวจประเมนิ ระดบั 1 (สะสาง) ระดบั 2 (สะดวก) ระดบั 3 (สะอาด) ระดบั 4 (สร้างมาตรฐาน)

คะแนนแนวตัง้

คะแนนเตม็แตล่ะ ส

คะแนนร้อยละ
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ต าแหน่ง ............................................................................................... ต าแหน่ง ......................................................................................................

(.............................................................................)

      ลงชือ่ ................................................................ผู้รับการตรวจประเมนิ
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            ลงชือ่ ................................................................................ ผู้ตรวจประเมนิ


