
การดำเนินการกิจกรรม ๕ ส  ปีงบประมาณ  ๒๕๖๔ 
           
 

  การดำเนินกิจกรรม ๕ ส  ของกรมทางหลวงในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  หน่วยงานต่าง ๆ ดำเนิน
กิจกรรม ๕ ส อย่างต่อเนื่อง  โดยทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงบริหารกิจกรรม ๕ ส ภายในหน่วยงาน 
ตามแผนที่คณะกรรมการส่งเสริมและประเมินผลกิจกรรม ๕ ส กรมทางหลวง กำหนด  ผู้บริหารหน่วยงานให้
การสนับสนุนบุคลากรภายในองค์กรให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และให้ความสำคัญต่อกิจกรรม ๕ ส โดย 
ถือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงาน  ส่งผลให้บุคลากรภายในหน่วยงาน  มีความรัก  ความสามัคคี  ร่วมมือ          
ร่วมใจในการปฏิบัติงาน  ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ และสถานที่ทำงานมีความปลอดภัยและมี
สภาพแวดล้อมที่ดีมากยิ่งขึ้น  สำหรับภาพรวมของการดำเนินกิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงานในกรมทางหลวง 
สรุปดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส ในภาพรวมของกรมทางหลวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ทาง google forms โดยผ่านระบบลิงก์ และ QR code   

............................................................ 
๑. หน่วยงานภายในกรมทางหลวงมีการดำเนินการกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 
    ๑.๑ หน่วยงานมีการทำกิจกรรม  จำนวน  ๑๑๑ หน่วยงาน  โดยแยกเป็น 
          ๑.๑.๑ ดำเนินการ  ๑ ครั้ง  จำนวน  ๑๐๘ หน่วยงาน 
          ๑.๑.๒ ดำเนินการ  ๒ ครั้ง  จำนวน      ๑ หน่วยงาน (แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่ ๑) 
          ๑.๑.๓ ดำเนินการ  ๓ ครั้ง  จำนวน      ๒ หน่วยงาน (สำนักงานทางหลวงท่ี ๗ และ                                         
                                                                           สำนักงานทางหลวงที่ ๑๑) 
    ๑.๒ หน่วยงานไม่มีการทำกิจกรรม  จำนวน ๔๕ หน่วยงาน  
๒. พื้นที่ที่ทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่(Big Cleaning Day) ในแต่ละหน่วยงาน ดังนี้ 
    ๒.๑ ภายในพื้นที่สำนักงาน และบริเวณโดยรอบสำนักงาน  จำนวน  ๑๐๗  หน่วยงาน 
    ๒.๒ บริเวณบ้านพักของหน่วยงาน                             จำนวน    ๔๗  หน่วยงาน 
    ๒.๓ สายทางและหมวดทางหลวงในความรับผิดชอบ        จำนวน    ๖๐  หน่วยงาน 
          ของแขวงทางหลวง   
    ๒.๔ อื่น ๆ                                                          จำนวน      ๓  หน่วยงาน 
๓. หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงมีการร่วมทำกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนๆ           
    จำนวน  ๘  หน่วยงาน 
๔. การประเมินผลกิจกรรม ๕ ส จากคณะกรรมการฯ ของหน่วยงานตนเองในกรมทางหลวง ตามแบบ
ประเมินผลกิจกรรม ๕ ส กรมทางหลวง    
    ๔.๑ มีการประเมินผล  จำนวน  ๑๐๕  หน่วยงาน  โดยแยกเป็น 
          ๔.๑.๑  ประเมินผล ๑ ครั้ง  จำนวน  ๘๓  หน่วยงาน 
          ๔.๑.๒  ประเมินผล ๒ ครั้ง  จำนวน  ๒๒  หน่วยงาน 
    ๔.๒ ไม่มีการประเมินผล  จำนวน  ๕๑  หน่วยงาน       
๕. หน่วยงานได้มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงาน    
    ๕.๑ มีการประชาสัมพันธ์     จำนวน  ๑๔๙  หน่วยงาน 
    ๕.๒ ไม่มีการประชาสัมพันธ์  จำนวน      ๗  หน่วยงาน  
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โดยเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมทางหลวง  ถือเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานภายในกรม   
ดังนั้น กองการเจ้าหน้าที่  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  การเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรม ๕  ส คงจะเป็น
ประโยชน์แก่ผู้เข้าชมทางเว็บไซต์  
 
                                                                                                                                                               
 
  

สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม ๕ ส ในภาพรวมของกรมทางหลวง  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
โดยผ่านบน google forms (ต่อ) 
............................................................ 

 ๖. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม ๕ ส ของหน่วยงาน ดังนี้ 
    ๖.๑ มีการจัดทำบันทึกแจ้งเวียน                   จำนวน  ๑๐๒  หน่วยงาน 
    ๖.๒ แจ้งข่าวผ่านเสียงตามสายของหน่วยงาน   จำนวน      ๘  หน่วยงาน 
    ๖.๓ ทาง Line / Facebook                       จำนวน  ๑๑๙  หน่วยงาน 
    ๖.๔ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน                    จำนวน    ๒๗  หน่วยงาน 
    ๖.๕ ทำบอร์ด / ป้ายประชาสัมพันธ์               จำนวน    ๕๘  หน่วยงาน 
    ๖.๖ แผ่นพับ                                          จำนวน    ๑๑  หน่วยงาน 
    ๖.๗  อื่น ๆ                                            จำนวน    ๑๑  หน่วยงาน 
๗. หน่วยงานมีการไปศึกษาดูงานกิจกรรม ๕ ส จากหน่วยงานอ่ืน ๆ  จำนวน  ๓  หน่วยงาน                                                            
๘. ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รู้จักการป้องกันตนเอง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
การแพรร่ะบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19)  
๙. หน่วยงานในกรมทางหลวงได้สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่รู้จักการป้องกันตนเองและปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ดังนี้ 
    ๙.๑ สวมหน้ากากอนามัย   (ทุกหน่วยงาน)                       จำนวน  ๑๕๖  หน่วยงาน 
    ๙.๒ เว้นระยะห่างทางสังคม                                         จำนวน  ๑๕๕  หน่วยงาน 
    ๙.๓ ล้างมือบ่อย ๆ                                                    จำนวน  ๑๕๔  หน่วยงาน 
    ๙.๔ งดใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน                                  จำนวน  ๑๓๙  หน่วยงาน 
    ๙.๕ มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย                                 จำนวน  ๑๕๑  หน่วยงาน 
    ๙.๖ กำหนดจุดให้บริการแอลกอฮอล์/เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ   จำนวน  ๑๕๕  หน่วยงาน       
    ๙.๗ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณดวงตา ปาก และจมูก     จำนวน  ๑๓๔  หน่วยงาน 
    ๙.๘ หลีกเลี่ยงท่ีมีชุมชนหรือกลุ่มคนแออัด                         จำนวน  ๑๔๖  หน่วยงาน 
    ๙.๙ มีการใช้แอปพลิเคชั่นไทยชนะ                                 จำนวน   ๑๒๐ หน่วยงาน 
    ๙.๑๐ อ่ืน ๆ                                                            จำนวน    ๑๕  หน่วยงาน       
 
 


