






 

ส ำเนำคู่ฉบบั  
 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลท้ายดง 
ที่  360/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างาน 5 ส 
------------------------------------- 

  ด้วยเทศบาลต าบลท้ายดง ได้จัดโครงการกิจกรรม ๕ส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕62    
เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง โดยอาศัยความ
ร่วมมือร่วมใจของบุคลากร เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานและเป็นแนวทางไปสู่การประกันคุณภาพ
การท างาน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ ซึ่งกิจกรรม ๕ส ได้แก่ 
สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย  

  ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นไปตามวัตถุประสงค์        
จึงแต่งตั้งคณะท างาน 5 ส  ประกอบด้วย 
       1.ทีมงานส านักปลัดเทศบาล 
 1.1  นางสาวอรอนงค์  กันใจ  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ   หัวหน้าทีม 
                                                               รกท.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล       
 1.2  นางวิไล   ยศปัญญา   นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ      ทีมงาน 
 1.3  นางสาวนัฐฎาพร  จันทะคุณ  นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ      ทีมงาน 
 1.4  นายนพดล  วงศ์ศีลธรรม  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ     ทีมงาน 
 1.5  นางสาววาฮีดา  วชิรญา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ      ทีมงาน 
 1.6  นางปารวี  ตะนะวิชัย  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน      ทีมงาน 
 1.7  สิบเอกกิตติพงษ์  ค าภาแก้ว  จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ทีมงาน 
 1.8  นายทองทิว   สีหะวงษ์  ลูกจ้างประจ า         ทีมงาน 
 1.9  นายมิต        วันดี   พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.10 นายสิทธิกร    จันทร์สอน  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.11 นายสมพาน   สุขนวล  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.12  นายอภิชาติ   นามแดง  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.13  นางสาวสุนิสา    ยศปัญญา  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.14  นางสาวพิชญาพัชร  แผ้วเกษม พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.15  นายเฉลิมวุฒิ   เหมือนศรีชัย พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.16  นายประมวน   เคนใจ      พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.17  นายสมภาค   แสงม่วงยาง  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.18  นายเนติพงษ์   สุขนวน  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.19  นางสาวอรญา  ดีประเสริฐ  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 1.20  นายกิตติศักดิ์   ค าภาแก้ว  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
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 1.21  นายธวัช   สังข์เอ่ียม  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 

1.22  นายเกรียงไกร   ป้องเวียง  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
1.23  นายพงศธร  วงศ์ค าจันทร์  พนักงานจ้าง         ทีมงาน 

 1.24 นายนิยม   ศรีสมุทร  พนักงานจ้าง               ทีมงาน 
 1.25 นายไพบูลย์   หินหาด  พนักงานจ้าง            ทีมงาน 
 1.26 นายเสด็จ   พรมพุฒิ  พนักงานจ้าง              ทีมงาน 
 1.27 นายมนูญ  จันดี   พนักงานจ้าง         ทีมงาน 
      หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องท างานส านักงานปลัดเทศบาล   ห้องคณะผู้บริหาร   
             ห้องปลัดเทศบาล  ห้องประชุม  สถานที่ต้อนรับผู้มาติดต่อ  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในห้องทั้งหมด 
 2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดท าบัญชีคุมแฟ้มเอกสารของส านักงานปลัดเทศบาล 
 3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของเครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์  เครื่องคอมพิวเตอร์  
             โทรศัพท์  เครื่องแฟกซ์ของห้องส านักงานปลัดเทศบาล   

4. รับผิดชอบดูแลท าความสะอาดส านักงานชั้นบน 
5. จัดเก็บอุปกรณ์ พร้อมท าความสะอาดห้องประชุม 

 6. ดูแลส่วนหย่อมบริเวณส านักงาน 
           7. ดูแลท าความสะอาดรอบบริเวณหน้าห้องป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          8.เก็บและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์งานป้องกัน ฯ และอุปกรณ์งานก่อสร้าง 
          9. ดูแลกระถางต้นไม้ สวนดอกไม้ สวนหย่อมบริเวณส านักงานและบริเวณอาคารส านักงาน 
          10. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถยนต์ราชการ และจัดเก็บรถยนต์ในความรับผิดชอบไว้ในโรงเก็บ 
               รถยนต์ของส านักงานจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 คัน รถยนต์ มิตซูบิชิ 4 ประตูสีบรอนซ์ 
               หมายเลขทะเบียน กค 517   เพชรบูรณ์(นายสิทธิกร  จันทร์สอน) 
           12. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน บธ -965 และจัดเก็บรถบรรทุก 
                น้ าในความรับผิดชอบไว้ในที่ปลอดภัย 
           13. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถบรรทุกน้ า หมายเลขทะเบียน บจ -5531 และจัดเก็บ 
                รถบรรทุกน้ าในความรับผิดชอบไว้ในที่ปลอดภัย 
           14. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน พ-0965 และจัดเก็บรถยนต์ 
                ดับเพลิงในความรับผิดชอบไว้ในที่ปลอดภัย 
           15. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว-8725 และจัดเก็บ 
                รถยนต์ดับเพลิงในความรับผิดชอบไว้ในที่ปลอดภัย 

16. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยบริเวณสระประปา  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในบริเวณ 
      สระประปา 

           17. จัดโต๊ะท างานและบริเวณโต๊ะท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส 
     2. ทีมงานกองคลัง 
 2.1 นางสิริไพบูลย์    ผดุงนึก  ผู้อ านวยการกองคลัง        หัวหน้าทีม 
 2.2 นางสาววลัยพร   ผดุงนึก  นักวิชาการพัสดุช านาญการ           ทีมงาน 
 2.3 นางสาวพัทธนันธ์  แก้วสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ         ทีมงาน 
 2.4 นางสาวศิริพร  สีมั่น   พนักงานจ้าง           ทีมงาน 
 2.5  นางสาวนิพภาพร  สมมะณะ  พนักงานจ้าง           ทีมงาน 
 2.6  นางสาวทาริกา   สีมั่น  พนักงานจ้าง           ทีมงาน 
 2.7  นายอานนท์  นวลดี   พนักงานจ้าง          ทีมงาน 
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           2.9  นางสาวอรัชพร   ยศปัญญา  พนักงานจ้าง          ทีมงาน 

 2.10นางสาวธัญพร  ยศปัญญา  พนักงานจ้าง          ทีมงาน 
    หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องท างานกองคลัง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในห้องทั้งหมด 
 2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดท าบัญชีคุมแฟ้มเอกสารของห้องท างานกองคลัง 
 3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์  ของห้อง 
              ท างานกองคลัง  ห้องเก็บพัสดุ  วัสดุอุปกรณ ์
          4. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถยนต์ราชการ และจัดเก็บรถยนต์ในความรับผิดชอบไว้ในโรงเก็บ 
              รถยนต์ของส านักงานจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 คัน รถยนต์หมายเลขทะเบียน            
              กข  4905 (นายอานนท์  นวลดี) 
           5. จัดโต๊ะท างานและบริเวณโต๊ะท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส 
            3. ทีมงานกองช่าง 
 3.1 นายทวีศักดิ์   จุมพลมา   นายช่างโยธาช านาญงาน       หัวหน้าทีม 

รกท.ผู้อ านวยการกองช่าง      
3.2 นายอาทิตย์   สีหะวงษ์   นายช่างโยธาปฏิบัติงาน        ทีมงาน 

 3.3 นายผลบุญ   หุมอาจ    พนักงานจ้าง          ทีมงาน 
 3.4 นายทศพล  รักษา    พนักงานจ้าง         ทีมงาน 
 3.5  นายรณชัย  โต้งค้อม   พนักงานจ้าง         ทีมงาน 
 3.6  นายธีรพงษ์  โสประดิษฐ   พนักงานจ้าง         ทีมงาน 
       หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องท างานกองช่าง รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในห้องทั้งหมด 
 2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดท าบัญชีคุมแฟ้มเอกสารห้องท างานกองช่าง    

3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ ของห้องท างาน 
    กองช่าง 

          4. ท าความสะอาดโรงเก็บรถยนต์ 
          5. เก็บและรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ อุปกรณ์งานก่อสร้าง 
          6. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถกระเช้าไฟฟ้า หมายเลขทะเบียน  81-5597 และจัดเก็บรถ 
              กระเช้าไฟฟ้าในความรับผิดชอบไว้ในโรงเก็บรถ  
          7. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถยนต์ราชการ และจัดเก็บรถยนต์ในความรับผิดชอบไว้ในโรงเก็บ 
             รถยนต์ของส านักงานจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  จ านวน 1 คัน รถยนต์หมายเลขทะเบียน            
             กข  4905 (นายอานนท์  นวลดี) 
          8. จัดโต๊ะท างานและบริเวณโต๊ะท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส 
      4. ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 4.1 จ่าเอกวุฒิชัย   ผลจันทร์  นักบริหารงานสาธารณสุขฯ  หัวหน้าทีม 
      รกท.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข ฯ   
 4.2 นางปิยนุช     ยศปัญญา  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 4.3 นายวาณิชย์   สมมะณะ  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 4.4 นายไพโรจน์  แก้วใหญ่  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 4.5 นายอัครเดช   สมมะณะ  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 4.6 นายค ารณ    เดชณรงค์  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 4.7 นางนงนุช     จันทะคูณ  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 4.8 นายไกรราช  จันทร์ธรรม  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
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4.9 นายธีระพงษ์  วิลัยรัตน์  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 

 4.11 นายสุบัน  โคตุทา   พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 4.12 นายโพธิรัตน์   สีหะวงษ์  พนักงานจ้าง                  ทีมงาน 
        4.13 นางค าพัด   ยศปัญญา  พนักงานจ้าง         ทีมงาน 
 4.14 นายเดือน  อักษร   พนักงานจ้าง         ทีมงาน 
       
  หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องท างานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ์ในห้องท้ังหมด 

2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดท าบัญชีคุมแฟ้มเอกสารห้องท างานสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดล้อม   

3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ ของห้อง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

4. ดูแล เก็บรักษา ท าความสะอาดอุปกรณ์งานบ้านงานครัวทั้งหมด 
5. จัดเก็บอุปกรณ์ พร้อมท าความสะอาดห้องประชุม 

           6. ดูแลท าความสะอาดรอบบริเวณหน้าห้องประชุม 
           7. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน  81-3090 และจัดเก็บ 
             รถบรรทุกขยะในความรับผิดชอบไว้ในที่ปลอดภัย  
          8. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน  81-3442 และจัดเก็บ 
              รถบรรทุกขยะในความรับผิดชอบไว้ในที่ปลอดภัย  
          9. ดูแลรักษา และท าความสะอาดรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน  82-39453 และจัดเก็บ 
             รถบรรทุกขยะในความรับผิดชอบไว้ในที่ปลอดภัย  
          10. จัดโต๊ะท างานและบริเวณโต๊ะท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส 
      5. ทีมงานกองการศึกษา 
 5.1 นางทิพย์วิศา   จันทร์แสงสุก  ผู้อ านวยการกองการศึกษา หัวหน้าทีม 
 5.2 นางสาวอรพรรณ  เสียวสุข  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     ทีมงาน 
 5.3 นางสาวพินิจ   ยศปัญญา  คร ูคศ.1       ทีมงาน 
 5.4 นางทองใบ     พูลศรีงาม  คร ู คศ.1       ทีมงาน 
 5.5 นางสาววริวรรณ์   กุลพัฒน์เดชานนท์    ครู คศ.1       ทีมงาน 
 5.6 นางกนกภรณ์    ขุนทอง  พนักงานจ้างตามภารกิจ      ทีมงาน 

5.7 นางสาวสุมาลี   ทัดไท  พนักงานจ้างตามภารกิจ      ทีมงาน 
 5.8  นางสาวรุ่งระวี  สุเทียนทอง  พนักงานจ้าง       ทีมงาน 
 5.9 นางส าราญ   บุญยะวัตร  พนักงานจ้าง       ทีมงาน 
 5.10 นายวิเชียร    ปานนุ่น  พนักงานจ้าง       ทีมงาน 
 5.11 นางเบ็งซอน   ดีงาม  พนักงานจ้าง       ทีมงาน 
  
   หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องท างานกองการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   
บ้านวังกระดาษเงิน  รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ในห้องทั้งหมด 

2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดท าบัญชีคุมแฟ้มเอกสารของห้องท างานกองการศึกษา 
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3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องแฟกซ์  
    โทรศัพท์   โทรสาร ของห้องท างานกองการศึกษา 
4. ดูแลสวนหย่อมหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังกระดาษเงินและบริเวณรอบๆ 
5. จัดโต๊ะท างานและบริเวณโต๊ะท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส 
 

    6. ทีมงานกองสวัสดิการสังคม 
 6.1 นางณัฐธยาน์   จันพินิจ  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหน้าทีม 
 6.2 นายประนอม   วิญญาสุข  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ      ทีมงาน 
 6.3 นางสาวนฤมล   กมลรัตน์  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ      ทีมงาน 

6.4  นายประสาน  บุญคล้าย  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ         ทีมงาน 
 6.5 นายสันทะยา   ยศปัญญา  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 6.6 นายอมรวัตร    ดีงาม  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 6.7 นางสาวรัชดาพร  กมลรัตน์  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 6.8 นางสาวภัทรา   แก้วเกตุศรี  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 6.9 นายสมศักดิ์   เบิกข่วง  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 6.10 นางสาวศิรินทิพย์  สีหะวงศ์  พนักงานจ้าง        ทีมงาน 
 
      หน้าที่และความรับผิดชอบ 

1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของห้องท างานกองสวัสดิการสังคม รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์
ในห้องและห้อง ICT 

2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดท าบัญชีคุมแฟ้มเอกสารของห้องท างานกองสวัสดิการ 
สังคม  

3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบร้อยของ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ โทรศัพท์ ของห้อง 
ท างานกองสวัสดิการสังคม   

4. จัดโต๊ะท างานและบริเวณโต๊ะท างานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 5 ส 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป      

สั่ง  ณ  วันที่   24   เดือน ธนัวาคม  พ.ศ.๒๕62 
 
 
 

  (นายภาคภูมิ    ศรีสมวงค์) 
           นายกเทศมนตรีต าบลท้ายดง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .............................ปลัดเทศบาล 
..............................รองปลัดเทศบาล 
..............................หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 



 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ และคณะทํางาน 5 ส 
ของเทศบาลตําบลทายดง 

ครั้งท่ี 1 / 2562  วันท่ี   25  ธันวาคม  2562 
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลทายดง 

 

 
รายช่ือผูเขาประชุม  จํานวน 79 คน 
  ชื่อ – สกุล                                   ตําแหนง 
          1. นายภาคภูมิ    ศรีสมวงค     นายกเทศมนตรีตําบลทายดง      ประธานกรรมการ 
          2. นางณัฐธยาน   จันพินิจ              ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม        กรรมการ 
          3. นางสิริไพบูลย  ผดุงนึก               ผูอํานวยการกองคลัง       กรรมการ 
          4. นางทิพยวิศา   จันทรแสงสุก ผูอํานวยการกองการศึกษา         กรรมการ 
      5. นายทวีศักดิ์   จุมพลมา นายชางโยธาชํานาญงาน รกท.ผอ.กองชาง    กรรมการ 
          6. จาเอกวุฒิชัย  ผลจันทร      นักบริหารงานสาธารณสุข ฯ         กรรมการและเลขานุการ 
          7. นางวิไล    ยศปญญา  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ           คณะทํางาน 
 8. นายประนอม   วิญญาสุข       นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ   คณะทํางาน 
 9. นายประสาน   บุญคลาย         นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ          คณะทํางาน 

10. นางสาวนฤมล   กมลรัตน        นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ             คณะทํางาน 
 11. นางสาววลัยพร   ผดุงนึก        นักวิชาการพัสดุชํานาญการ                  คณะทํางาน 
 12. นางสาวนัฐฎาพร  จันทะคุณ       นักวิชาการประชาสัมพันธชํานาญการ             คณะทํางาน 
 13.  นางสาวพัทธนนัท  แกวสุวรรณ     นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ             คณะทํางาน 
 14. นายนพดล  วงศศีลธรรม        นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ      คณะทํางาน  
 15. นางสาววาฮีดา  วชิรญา        นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทํางาน 
 16.  นางปารวี   ตะนะวิชัย       เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน     คณะทํางาน 
 17.  สิบเอกกิตติพงษ   คําภาแกว        จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน คณะทํางาน 
 18.  นางสาวอรพรรณ  เสียวสุข        เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน            คณะทํางาน 
 19.  นายอาทิตย   สีหะวงษ        นายชางโยธาปฏิบัติงาน                 คณะทํางาน 
 20. นางสาวพินิจ   ยศปญญา        ครู คศ.1                คณะทํางาน 

21. นางทองใบ     พูลศรีงาม        ครู   คศ.1                          คณะทํางาน 
22.  นางสาววริวรรณ  กุลพัฒนเดชานนท  ครู คศ.1               คณะทํางาน 

 23. นายทองทิว   สีหะวงษ           ลูกจางประจํา              คณะทํางาน 
 24.  นางกนกภรณ    ขุนทอง  พนักงานจางตามภารกิจ             คณะทํางาน 
 25.  นางสาวสุมาลี   ทัดไท  พนักงานจางตามภารกิจ             คณะทํางาน 
 26.  นางสาวรุงระวี   สุเทียนทอง  พนกังานจางท่ัวไป    คณะทํางาน 
 27.  นายสมพาน   สุขนวล  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 28.  นายอภิชาติ   นามแดง  พนักงานจาง        ทีมงาน 
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29.  นางสาวสุนิสา    ยศปญญา  พนักงานจาง        ทีมงาน 

 30.  นางอรวรรณ   ทรงพุฒ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 31.  นางสาวพิชญาพัชร  แผวเกษม พนักงานจาง        ทีมงาน 
 32.  นายเฉลิมวุฒิ   เหมือนศรีชัย  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 33.  นายประมวน   เคนใจ      พนักงานจาง        ทีมงาน 
 34.  นายสมภาค   แสงมวงยาง  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 35.  นายธวัช  สังขเอ่ียม   พนักงานจาง        ทีมงาน 
 36.  นางอรณี  จันยูร   พนักงานจาง        ทีมงาน 
 37.  นายกิตติศักดิ์   คําภาแกว  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 38.  นางสาวอรญา  ดีประเสริฐ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 39.  นายเนติพงษ   สุขนวน  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 40.  นายมิต  วันดี   พนักงานจาง        ทีทงาน 
 41.  นายนิยม   ศรีสมุทร   พนักงานจาง        ทีมงาน 
 42.  นายไพบูลย   หินหาด  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 43.  นายเสด็จ   พรมพุฒิ   พนักงานจาง        ทีมงาน 

44. นางสาวศิริพร  สีม่ัน   พนักงานจาง               ทีมงาน 
 45.  นางสาวนิพภาพร  สมมะณะ  พนักงานจาง                 ทีมงาน 
 46.  นางสาวอรัชพร  ยศปญญา  พนักงานจาง                 ทีมงาน 
 47.  นางสาวฑาริกา  สีม่ัน  พนักงานจาง                 ทีมงาน 

48. นางสาวธัญพร  ยศปญญา  พนักงานจาง                 ทีมงาน 
 49. นายสทิธิกร    จันทรสอน  พนักงานจาง                 ทีมงาน 
 50. นายทศพล  รักษา   พนักงานจาง                 ทีมงาน 
 51. นายอานนท   นวลดี   พนักงานจาง                 ทีมงาน 

52. นางปยนุช     ยศปญญา  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 53. นายเกรียงไกร   ปองเวียง  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 54. นายธีรพงษ   โสประดิษฐ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 55. นายไพโรจน  แกวใหญ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 56. นายอัครเดช   สมมะณะ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 57. นายคํารณ    เดชณรงค  พนกังานจาง        ทีมงาน 
 58. นางนงนุช     จันทะคุณ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 59. นายไกรราช   จันทรธรรม  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 60. นางสําราญ   บุญยะวัตร  พนกังานจาง            ทีมงาน 
 61. นายวิเชียร    ปานนุน  พนักงานจาง           ทีมงาน 
 62. นางเบ็งซอน   ดีงาม   พนักงานจาง           ทีมงาน 
 63. นายสันทะยา   ยศปญญา  พนักงานจาง           ทีมงาน 
 64. นายอมรวัตร    ดีงาม  พนักงานจาง                  ทีมงาน 
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 65. นางสาวรัชดาพร    กมลรัตน  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 66. นางสาวภัทรา   แกวเกตุศรี  พนกังานจาง       ทีมงาน 
 67. นายรณชัย  โคงคอม   พนักงานจาง       ทีมงาน 
 68. นายธวัช   สังขเอ่ียม   พนักงานจาง       ทีมงาน 
 69. นายวาณิชย  สมมะณะ  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 70. นายพงศธร  วงศคําจันทร  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 71. นายสมศักดิ์  เบิกขวง  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 72. นายธรีะพงษ  วิลัยรัตน  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 73. นายสุบัน  โคตุทา   พนักงานจาง       ทีมงาน 
 74. นายเดือน  อักษร   พนักงานจาง       ทีมงาน 
 75. นายโพธิรัตน   สีหะวงษ  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 76. นางสาวศิรินทิพย  สีหะวงศ  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 77.  นางสาวฤทัยรัตน  แจงนิคม  พนกังานจาง       ทีมงาน 
 78. นายมนูญ  จันดี   พนักงานจาง       ทีมงาน 
 79. นายผลบุญ  หุมอาจ   พนักงานจาง       ทีมงาน  
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 
  เม่ือคณะกรรมการและคณะทํางาน 5 ส  มาครบองคประชุมแลว นายภาคภูมิ   ศรีสมวงค 
ประธานคณะกรรมการดําเนินงาน 5 ส เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 

1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน 5 ส  
คําสั่งเทศบาลตําบลทายดง  ท่ี   360/2562  สั่ง ณ วันท่ี 24  ธันวาคม  2562 

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 5 ส  ประกอบดวย 
 1. นายภาคภูมิ   ศรีสมวงค     นายกเทศมนตรีตําบลทายดง      ประธานกรรมการ  
          2. นางณัฐธยาน  จันพินิจ                ผอ.กองสวัสดิการสังคม รกท.       กรรมการ 
  ปลัดเทศบาลตําบลทายดง              กรรมการ 
          3. นางสาวอรอนงค  กันใจ              นักจัดการงานท่ัวไป รกท.หน.สป.     กรรมการ 
          4. นางสิริไพบูลย  ผดุงนึก               ผูอํานวยการกองคลัง          กรรมการ 
          5. นางณัฐธยาน   จันพินิจ              ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม        กรรมการ 
          6. นางทิพยวิศา   จันทรแสงสุก        ผูอํานวยการกองการศึกษา         กรรมการ 
          7. นายทวีศักดิ์   จุมพลมา              นายชางโยธาชํานาญงาน รกท.ผอ.กองชาง    กรรมการ 
          8. จาเอกวุฒิชัย  ผลจันทร    หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ฯ  กรรมการและเลขานุการ 
           คณะกรรมการมีหนาท่ีกําหนดเปาหมายและแนวทางปฏิบัติของการดําเนินงานกิจกรรม 5 ส         
ใหเปนไปตามนโยบายของกรมสงเสริมสหกรณ ติดตามผลและดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการดําเนิน
กิจกรรม 5 ส บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค และแตงตั้งอนุกรรมการ คณะทํางานไดตามความจําเปน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน 5 ส 

           คําสั่งเทศบาลตําบลทายดง ท่ี  360/2562   สั่ง ณ วันท่ี  24  ธันวาคม 2562  
แตงตั้งคณะทํางาน 5 ส  ประกอบดวย 
       1.ทีมงานสํานักปลัดเทศบาล 
 1.1  นางสาวอรอนงค  กันใจ  นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ       หัวหนาทีมงาน 
 1.2  นางวิไล   ยศปญญา   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ      ทีมงาน 
 1.3  นางสาวนัฐฎาพร  จันทะคุณ  นักประชาสัมพันธชํานาญการ      ทีมงาน 
 1.4  นายนพดล  วงศศีลธรรม  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ     ทีมงาน 
 1.5  นางสาววาฮีดา   วชิรญา  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ         ทีมงาน 
 1.6  นางปารวี  ตะนะวิชัย  เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน       ทีมงาน 

1.7 สิบเอกกิตติพงษ  คําภาแกว  จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน ทีมงาน 
 1.8  นายทองทิว   สีหะวงษ  ลูกจางประจํา         ทีมงาน 
 1.9  นายมิต        วันดี   พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.10 นายสิทธิกร    จันทรสอน  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.11 นายสมพาน   สุขนวล  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.12  นายอภิชาติ   นามแดง  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.13  นางสาวสุนิสา    ยศปญญา  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.14  นางสาวฤทัยรัตน  แจงนิคม พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.15  นางสาวพิชญาพัชร  แผวเกษม พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.16  นายเฉลิมวุฒิ   เหมือนศรีชัย พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.17  นายประมวน   เคนใจ      พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.18  นายสมภาค   แสงมวงยาง  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.19  นายเนติพงษ   สุขนวน  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.20  นางสาวอรญา  ดีประเสริฐ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.21  นายกิตติศักดิ์   คําภาแกว  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 1.22  นายธวัช   สังขเอ่ียม  พนักงานจาง        ทีมงาน 

1.23  นายเกรียงไกร   ปองเวียง  พนักงานจาง        ทีมงาน 
1.24  นายพงศธร  วงศคําจันทร  พนักงานจาง         ทีมงาน 

 1.25 นายนิยม   ศรีสมุทร  พนักงานจาง               ทีมงาน 
 1.26 นายไพบูลย   หินหาด  พนักงานจาง            ทีมงาน 
 1.27 นายเสด็จ   พรมพุฒิ  พนักงานจาง              ทีมงาน 
 1.28 นายมนูญ  จันดี   พนักงานจาง         ทีมงาน 
 1.29 นางสาวอรณี  จันยูร  พนักงานจาง         ทีมงาน 
 1.30 นางอรวรรณ  ทรงพุฒ  พนักงานจาง         ทีมงาน 
     หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของหองทํางานสํานักงานปลัดเทศบาล   หองคณะ 
ผูบริหารหองปลัดเทศบาล  หองประชุม  สถานท่ีตอนรับผูมาติดตอ  รวมท้ังวัสดุอุปกรณในหอง
ท้ังหมด 

2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสารของสํานักงานปลัดเทศบาล 
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 3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของเครื่องถายเอกสาร เครื่องพิมพ  เครื่องคอมพิวเตอร  
              โทรศัพท  เครื่องแฟกซของหองสํานักงานปลัดเทศบาล 

4. รับผิดชอบดูแลทําความสะอาดสํานักงานชั้นบน 
5. จัดเก็บอุปกรณ พรอมทําความสะอาดหองประชุม 

 6. ดูแลสวนหยอมบริเวณสํานักงาน 
           7. ดูแลทําความสะอาดรอบบริเวณหนาหองปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
           8.เก็บและรักษาอุปกรณเครื่องมือ อุปกรณงานปองกัน ฯ และอุปกรณงานกอสราง 
           9. ดูแลกระถางตนไม สวนดอกไม สวนหยอมบริเวณสํานักงานและบริเวณอาคารสํานักงาน 
           10. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถยนตราชการ และจัดเก็บรถยนตในความรับผิดชอบไวในโรง 
               เก็บรถยนตของสํานักงานจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  จํานวน 1 คัน รถยนต มิตซูบิชิ 4 ประตู 
               สีบรอนซหมายเลขทะเบียน กค 517   เพชรบูรณ(นายสิทธิกร  จันทรสอน) 
           11. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บธ -965 และจัดเก็บ 
                รถบรรทุกน้ําในความรับผิดชอบไวในท่ีปลอดภัย 
           12. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถบรรทุกน้ํา หมายเลขทะเบียน บจ -5531 และจัดเก็บ 
                รถบรรทุกน้ําในความรับผิดชอบไวในท่ีปลอดภัย 
           13. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถยนตดับเพลิง หมายเลขทะเบียน พ-0965 และจัดเก็บ 
                รถยนตดับเพลงิในความรับผิดชอบไวในท่ีปลอดภัย 
           14. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถยนตดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บว-8725 และจัดเก็บ 
                รถยนตดับเพลิงในความรับผิดชอบไวในท่ีปลอดภัย 

15. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยบริเวณสระประปา  รวมท้ังวัสดุอุปกรณในบริเวณ 
      สระประปา 

           16. จัดโตะทํางานและบริเวณโตะทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน 5 ส 
     2. ทีมงานกองคลัง 
 2.1 นางสิริไพบูลย    ผดุงนึก  ผูอํานวยการกองคลัง        หัวหนาทีม 
 2.2 นางสาววลัยพร   ผดุงนึก  นักวิชาการพัสดุชํานาญการ           ทีมงาน 
 2.3 นางสาวพัทธนันธ  แกวสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ         ทีมงาน 
 2.4 นางสาวศิริพร  สีม่ัน   พนักงานจาง              ทีมงาน 
 2.5  นางสาวนิพภาพร  สมมะณะ  พนักงานจาง              ทีมงาน 
 2.6  นางสาวทาริกา   สีม่ัน  พนักงานจาง              ทีมงาน 
 2.7  นายอานนท  นวลดี   พนักงานจาง              ทีมงาน 
           2.8  นางสาวอรัชพร   ยศปญญา  พนักงานจาง              ทีมงาน 
  2.9  นางสาวธัญพร  ยศปญญา  พนักงานจาง             ทีมงาน 
    หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของหองทํางานกองคลัง รวมท้ังวัสดุอุปกรณในหอง 
ท้ังหมด 

 2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสารของหองทํางานกองคลัง 
 3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โทรศัพท  ของหอง 
              ทํางานกองคลัง  หองเก็บพัสดุ  วัสดุอุปกรณ 
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          4. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถยนตราชการ และจัดเก็บรถยนตในความรับผิดชอบไวในโรงเก็บ 
              รถยนตของสํานักงานจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  จํานวน 1 คัน รถยนตหมายเลขทะเบียน            
              กข  4905 (นายอานนท  นวลดี) 
           5. จัดโตะทํางานและบริเวณโตะทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน 5 ส 
           3. ทีมงานกองชาง 
 3.1 นายทวีศักดิ์   จุมพลมา   นายชางโยธาชํานาญงาน              หัวหนาทีม 
 3.2  นายอาทิตย  สีหะวงษ   นายชางโยธาปฏิบัติงาน        ทีมงาน 
 3.3  นายผลบุญ  หุมอาจ    พนักงานจาง         ทีมงาน 
 3.4 นายทศพล  รักษา    พนักงานจาง         ทีมงาน 
 3.5  นายรณชัย  โตงคอม   พนักงานจาง         ทีมงาน 
 3.6  นายธีรพงษ  โสประดิษฐ   พนักงานจาง         ทีมงาน 
       หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของหองทํางานกองชาง รวมท้ังวัสดุอุปกรณในหอง 
ท้ังหมด 

 2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสารหองทํางานกองชาง    
3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ ของหองทํางาน 
    กองชาง 

          4. ทําความสะอาดโรงเก็บรถยนต 
          5. เก็บและรักษาอุปกรณเครื่องมือ อุปกรณงานกอสราง 
          6. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถกระเชาไฟฟา หมายเลขทะเบียน  81-5597 และจัดเก็บรถ 
              กระเชาไฟฟาในความรับผิดชอบไวในท่ีปลอดภัย  
          7. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถยนตราชการ และจัดเก็บรถยนตในความรับผิดชอบไวในโรงเก็บ 
             รถยนตของสํานักงานจนสิ้นสุดการปฏิบัติงาน  จํานวน 1 คัน รถยนตหมายเลขทะเบียน            
             กข  4905 (นายอานนท  นวลดี) 
          8. จัดโตะทํางานและบริเวณโตะทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน 5 ส 
      4. ทีมงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
 4.1 จาเอกวุฒิชัย   ผลจันทร  นักบริหารงานสาธารณสุขฯ  หัวหนาทีม 
 4.2 นางปยนุช     ยศปญญา  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 4.3 นายวาณิชย   สมมะณะ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 4.4 นายไพโรจน  แกวใหญ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 4.5 นายอัครเดช   สมมะณะ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 4.6 นายคํารณ    เดชณรงค  พนกังานจาง        ทีมงาน 
 4.7 นางนงนุช     จันทะคุณ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 4.8 นายไกรราช  จันทรธรรม  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 4.9 นายธีระพงษ  วิลัยรัตน  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 4.10 นายสุบัน  โคตุทา   พนักงานจาง        ทีมงาน 
 4.11 นายโพธริัตน  สีหะวงษ  พนักงานจาง                  ทีมงาน 
        4.12 นางคําพัด   ยศปญญา  พนักงานจาง         ทีมงาน 
 4.13 นายเดือน  อักษร   พนักงานจาง         ทีมงาน 
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หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของหองทํางานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   รวมท้ังวัสดุ
อุปกรณในหองท้ังหมด 

2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสารหองทํางานสาธารณสุขและ 
สิ่งแวดลอม   

3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โทรศัพท ของหอง 
สาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  

4. ดูแล เก็บรักษา ทําความสะอาดอุปกรณงานบานงานครัวท้ังหมด 
5. จัดเก็บอุปกรณ พรอมทําความสะอาดหองประชุม 

           6. ดูแลทําความสะอาดรอบบริเวณหนาหองประชุม 
           7. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน  81-3090 และจัดเก็บ 
             รถบรรทุกขยะในความรับผิดชอบไวในท่ีปลอดภัย  
          8. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน  81-3442 และจัดเก็บ 
              รถบรรทุกขยะในความรับผิดชอบไวในท่ีปลอดภัย  
          9. ดูแลรักษา และทําความสะอาดรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน  82-39453 และจัดเก็บ 
             รถบรรทุกขยะในความรับผิดชอบไวในท่ีปลอดภัย  
          10. จัดโตะทํางานและบริเวณโตะทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน 5 ส 
      5. ทีมงานกองการศึกษา 
 5.1 นางทิพยวิศา   จันทรแสงสุก  ผูอํานวยการกองการศึกษา หัวหนาทีม 
 5.2 นางสาวอรพรรณ  เสียวสุข  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     ทีมงาน 
 5.3 นางสาวพินิจ   ยศปญญา  ครู คศ.1       ทีมงาน 
 5.4 นางทองใบ     พูลศรีงาม  ครู  คศ.1       ทีมงาน 
 5.5 นางสาววริวรรณ   กุลพัฒนเดชานนท  ครู คศ.1       ทีมงาน 
 5.6 นางกนกภรณ    ขุนทอง  พนักงานจางตามภารกิจ      ทีมงาน 

5.7 นางสาวสุมาลี   ทัดไท  พนักงานจางตามภารกิจ      ทีมงาน 
 5.8  นางสาวรุงระวี  สุเทียนทอง  พนักงานจางท่ัวไป      ทีมงาน 
 5.9  นางสําราญ   บุญยะวัตร  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 5.10 นายวิเชียร    ปานนุน  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 5.11 นางเบ็งซอน   ดีงาม  พนักงานจาง       ทีมงาน 
 
        หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของหองทํางานกองการศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   
บานวังกระดาษเงิน  รวมท้ังวัสดุอุปกรณในหองท้ังหมด 

2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสารของหองทํางานกอง
การศึกษา 

3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ เครื่องแฟกซ  
    โทรศัพท   โทรสาร ของหองทํางานกองการศึกษา 
4. ดูแลสวนหยอมหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังกระดาษเงินและบริเวณรอบๆ 
5. จัดโตะทํางานและบริเวณโตะทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน 5 ส 
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    6. ทีมงานกองสวัสดิการสังคม 
 6.1 นางณัฐธยาน   จันพินิจ  ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม  หัวหนาทีม 
 6.2 นายประนอม   วิญญาสุข  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ      ทีมงาน 
 6.3 นางสาวนฤมล   กมลรัตน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ      ทีมงาน 
 6.4 นายประสาน   บุญคลาย  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ     ทีมงาน 
 6.5 นายสันทะยา   ยศปญญา  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 6.6 นายอมรวัตร    ดีงาม  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 6.7 นางสาวรัชดาพร  กมลรัตน  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 6.8 นางสาวภัทรา   แกวเกตุศรี  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 6.9 นายสมศักดิ์   เบิกขวง  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 6.10นางสาวศิรินทิพย  สีหะวงศ  พนักงานจาง        ทีมงาน 
 
      หนาท่ีและความรับผิดชอบ 

1. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของหองทํางานกองสวัสดิการสังคม รวมท้ังวัสดุอุปกรณ
ในหองและหอง ICT 

2. ควบคุม ดูแล การจัดเก็บเอกสารและการจัดทําบัญชีคุมแฟมเอกสารของหองทํางานกอง
สวัสดิการสังคม  

3. ดูแล รักษาความสะอาด ความเรียบรอยของ เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ โทรศัพท ของหอง 
ทํางานกองสวัสดิการสังคม   

4. จัดโตะทํางานและบริเวณโตะทํางานใหเปนไปตามมาตรฐาน 5 ส 
 
มติท่ีประชุม    รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งท่ีแลว 
    - ไมมี - 
ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งท่ีแลว 
    - ไมมี - 
ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่องเพ่ือทราบและถือปฏิบัติ 
   4.1 มาตรฐานการดําเนินการกิจกรรม 5 ส 

     คณะกรรมการดําเนินงาน 5 ส ไดกําหนดมาตรฐานการดําเนินงานตามกิจกรรม 5 ส ดังนี้ 
1. กอนเลิกงาน ทุกคนจะตองสะสางสิ่งของบนโตะทํางานใหเรียบรอย หนังสือหรือเอกสารใหจัดวาง 

เปนระเบียบ 
2. เอกสารรอดําเนินการ ใหจัดใสท่ีเก็บเอกสารใหเรียบรอย หรือเก็บใสตู 
3. ใตโตะทํางาน หามวางกลองกระดาษ และสิ่งของท่ีไมจําเปนเก่ียวกับงาน 
4. ใตกระจกโตะทํางาน อนุญาตใหใสกระดาษบันทึกท่ีจําเปน เชน เบอรโทรศัพท คําขวัญไดรวมกัน 
    แลวไมเกินขนาด A4 จํานวน 1 แผน 
5. เครื่องใชสํานักงานจัดใหเพียงพอและจําเปนตอประเภทของการปฏิบัติงาน 
6. กําหนดลิ้นชักสวนตัว/ลิ้นชักงาน 
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7. หามนําอาหารเขามารับประทานในหองทํางาน ในเวลาปฏิบัติงาน 
8. การจัดเก็บเอกสารใหเปนไปตามมาตรฐานคูมือการจัดเก็บเอกสาร 
    มาตรฐานสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี 
1. มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ และใชงานอยางถูกตองตามหลักสุขลักษณะ 
2. สายโทรศัพทและสายสัญญาณ ไฟฟาตางๆ ตองเดินไวอยางเปนระเบียบ 
3. ไมวางสิ่งของท่ีพ้ืน หากจําเปนตองระบุชื่อผูรับผิดชอบและกําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของการวาง 
4. บริเวณพ้ืนท่ีตองไมเปนท่ีอยูอาศัยของ มด แมลงสาบ ปลวก และสัตวใดๆ อยูในพ้ืนท่ี 
5. อุปกรณของใชสํานักงานตางๆ เชน เครื่องโทรสาร เครื่องถายเอกสาร และเครื่องใชไฟฟาตางๆ                 

มีการกําหนดผูดูแลและรักษาอยางมีระบบ 
6. มีเครื่องดับเพลิงตั้งไวในท่ีๆ เหมาะสม สามารถหยิบไดสะดวก และฝกอบรมใหทุกคนใชเครื่อง

เปนและตองนํามาเก็บเขาท่ีทุกครั้ง 
7. มีแสงสวางเพียงพอ 
8. หลอดไฟฟา อุปกรณไฟฟาชนิดอ่ืนๆ มีการทําความสะอาด และบํารุงรักษาตามวาระ 
9. ปายประกาศชัดเจน ไมเลอะเลือน มีอุปกรณครบถวน และขอมูลทันสมัยถูกตอง 
10. ไมควรมีสิ่งกีดขวางตามทางเดินและบันได 
11. ตั้งวางตนไมตามความเหมาะสม และดูแลรักษาใหสวยงาม 
    มาตรฐานหองทํางาน 
1. จัดโตะ เกาอ้ี ทํางานใหเหมาะสม 
2. ติดตั้งนาฬิกา ไวภายในหองทํางานใหเหมาะสม 
3. มีพระบรมฉายาลักษณหรือรูปภาพประดับหองตามความเหมาะสม 
4. มีการตบแตงตนไม หรือ ของประดับ ตามความเหมาะสม 
5. มีปายชื่อหนวยงานระดับตางๆ ของพ้ืนท่ีทํางาน 
6. มีปายชื่อ เจาหนาท่ี ประจําโตะทํางาน 
7. มีบัญชีรายการแฟมเอกสารท้ังหมด 
8. หนังสืออางอิง จัดเรียงตามหมวดใหเปนระเบียบเรียบรอย และมีปายบอกหมวดตางๆ 
9. มีการจัดท่ีนั่งสําหรับผูมาติดตอ หรือ ขอรับบริการเปนสัดสวน 
10. เปดเครื่องปรับอากาศ ชวงเชาเวลา 09.00 – 12.00 น.และชวงบายเวลา 13.00–16.00  น. 
    มาตรฐานโตะคอมพิวเตอร 
1. ดูแลรักษาความสะอาดอยูเสมอ 
2. ควรปรับอุณหภูมิหองไมเกิน 25 องศาเซลเซียส 
3. เม่ือใชงานแลวใหออกจาก Program ท่ีใชงาน 
4. ผูใชงานคนสุดทายในแตละวัน ใหปดเครื่องทุกเครื่อง 
5. มีปายแถบสีระบุสายเครื่อง Computer ท่ีตอเขากับเครื่อง Printer 
6. สายเครื่อง Computer และเครื่อง Printer ถูกจัดเก็บอยางเปนระเบียบเรียบรอย 
7. มีปายระบุชื่อผูรับผิดชอบ 
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    มาตรฐานโตะทํางาน 
 1.บนโตะทํางาน 

1.1 กลอง/ถาด สําหรับใสปากกา และดินสอ   1 ใบ 
1.2 ปากกาและดินสอ รวมกันไมเกิน    5 ดาม 
1.3 ยางลบ       1 กอน 
1.4 ไมบรรทัด       1 อัน 
1.5 น้ํายาลบคําผิด      1 ชุด 
1.6 ท่ีเย็บกระดาษพรอมลวด     1 อัน 
1.7 ลวดเสียบกระดาษไมเกิน             20 ตัว 
1.8 ท่ีหนีบกระดาษไมเกิน      3 ตัว 
1.9 ปฏิทิน        1 ฉบับ 
1.10 แกวน้ํา/กาแฟ       1 ใบ 
1.11 กระดาษโนต (จํานวนพอประมาณ)     1 ปก 
1.12 เอกสาร/งานท่ีอยูในระหวางการดําเนินการในแตละวันจัดวางไวอยางเปนระเบียบ 
1.13 หลงัเลิกงาน เครื่องใชสํานักงาน และเอกสารจะถูกจัดเก็บในลิ้นชักโตะทํางานอยาง 

    เปนระเบียบ 
2.ใตโตะทํางาน 

2.1 เกาอ้ี สําหรับวางเทาใตโตะ     1 ตัว 
2.2 รองเทาแตะ       1 คู 

3. มาตรฐานโตะขาง/ชั้น 
3.1 กลอง/แฟมเอกสารท่ีตองใชประจําไมเกิน   5 กลอง/แฟม 
3.2 ของใชสวนตัวไมเกิน      5 ชิ้น 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
 
  4.2 แผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส 
      คณะกรรมการดําเนินงาน 5 ส ไดจัดทําแผนการดําเนินกิจกรรม 5 ส ประจําป
งบประมาณ 2563  ดังนี้ 
 
1. แตงตั้งคณะกรรมการ / คณะทํางาน เดือนธันวาคม   (จาเอกวุฒิชัย  ผลจันทร  เปนผูรับผิดชอบ) 
2. ถายภาพกอนทํากิจกรรม  เดือนกุมภาพันธและเดือนมิถุนายน 2563  
                                                     (จาเอกวุฒิชัย  ผลจันทร  เปนผูรับผิดชอบ) 
3. กําหนดมาตรฐาน 5 ส   เดือนมกราคม 2563 (คณะกรรมการ 5 ส) 
4. ถายทอดกิจกรรมแกบุคลากร  เดือนกุมภาพันธ,มีนาคม,มิถุนายน 2563 (คณะกรรมการ 5 ส) 
5. จัดแบง-ทําผังพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  เดือนมกราคม 2563  (คณะกรรมการ 5 ส) 
6. สํารวจพ้ืนท่ีเพ่ือหาหัวขอปรับปรุง เดือนมกราคม และเดือนมิถุนายน 2563 (คณะทีมงาน 5 ส) 
7. ตรวจสอบ ประเมินผล เสนอแนะ เดือนกุมภาพันธ และเดือนมิถุนายน 2563 (คณะกรรมการ 5 ส) 
8. Big cleaning Day    เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน 2563  (เจาหนาท่ีทุกคน) 
 



 

-11- 
9. ปฏิบัติกิจกรรมตามมาตรฐาน 5 ส     (ทุกวันศุกร) จัดทําเปนประจําทุกวันใหเปนสุขนิสัย(เจาหนาท่ีทุกคน) 
10.ถายภาพกอนทํากิจกรรม           เดือนมีนาคมและเดือนกรกฎาคม 2563 (จาเอกวุฒิชัย 
                                                    ผูรับผิดชอบ) 
11.รายงานผลการประเมินตนเองครั้งท่ี 1,2 เดือนกุมภาพันธ และเดือนกรกฎาคม 2563 (จาเอกวุฒิชัย  
                                                    ผูรับผิดชอบ) 
 
มติท่ีประชุม      รับทราบและถือปฏิบัติ 
   
4.3 ผลการประเมินตนเอง 
      ตามท่ีเทศบาลตําบลทายดง  ใหแตละสวนราชการประเมินตนเอง ตามเกณฑมาตรฐาน   
5 ส ข้ันพ้ืนฐานในสํานักงานเทศบาลตําบลทายดง จํานวน 2 ครั้ง  ครั้งท่ี 1 ภายในเดือนกุมภาพันธ 2563 
และครั้งท่ี 2 ภายในเดือนกรกฎาคม 2563  นั้น   
      คณะกรรมการดําเนินงาน 5 ส ไดดําเนินการประเมินตนเอง สรุปไดดังนี้ 

รายการ มาตรฐาน 5 ส ผลการประเมิน 
SAR 

  ผาน ไมผาน 
1. หองทํางาน 1.  มีปาย กลุมงาน/ฝาย และติดอยูในตําแหนงท่ีมองเห็นไดชัดเจน √  
 2. จัดใหมีปายนัดหมายงาน (ใคร ทําอะไร ท่ีไหน เมื่อไร) ขนาดตามความ 

    เหมาะสม กับหองทํางานและแขวนอยูในตําแหนงท่ีมองเห็นไดชัดเจน 
√  

 3. จัดใหมีถังดับเพลิงตามมาตรฐาน พรอมใช ติดตั้งในท่ีหยิบใชไดสะดวก  
     ระบุวิธีการใชอยางชัดเจน  

√  

 4. มีนาฬิกาในหองทํางานหลัก ตดิตั้งในมุมมองท่ีเห็นไดชัดเจน √  
 5. ตะกราใสขยะ √  
 6. จัดโตะ ,เกาอ้ีใหเปนระเบียบเรยีบรอย และดูสวยงาม √  
 7. ประดับตนไมตามความเหมาะสมและดสูวยงาม  ( ถามี )  √ 
 8. หามนําอาหารมารับประทานในหองทํางาน (ยกเวนเครื่องดื่ม)  √ 
 9. ดําเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน ตามระเบียบท่ีแตละหนวยงานกําหนด √  
2. โตะกลาง มีอุปกรณท่ีใชสําหรับสวนรวมของหนวยงานตามความเหมาะสมและสวยงาม  เชน   
 1. แทนเทปใส                  1   แทน √  
 2. ท่ีเจาะกระดาษ               1   ตัว √  
 3. ท่ีเย็บกระดาษ                1   อัน √  
 4. ท่ีเหลาดินสอ                 1   เครื่อง √  
 5. กรรไกร                       1   อัน √  
 6. ไมบรรทัด                    1   อัน √  
 7. กาว                          1   แทง / ขวด √  
 8. ท่ีหนีบกระดาษทุกขนาด  ตามความเหมาะสม √  
 9. อ่ืนๆ ตามท่ีหนวยงานกําหนด √  
1. โตะธุรการ  

(ถาม)ี 
 
 
 
 
 

1. กลองใสแถบปายนําเสนอรายงาน (เพ่ือโปรดลงนาม เรื่องท่ีอางถึง  
   ตนเรื่อง ฯลฯ) 
2. จุดวาง / แขวนตรายาง ตลับชาด 2 สี (สีนํ้าเงินและสีแดง) 

 
 

 

√ 
 
√ 

 



 

รายการ มาตรฐาน 5 ส ผลการประเมิน 
SAR 

  ผาน ไมผาน 
3. ช้ันเก็บเอกสาร / 

ตูเก็บเอกสาร 
      (ถามี) 

1. ไมมีฝุนและคราบสกปรก 
2. มีปายช่ือผูรับผดิชอบและลําดบัท่ีของช้ันเก็บเอกสาร รายการแสดงเอกสาร/ 
   หนังสือ   
3. เรยีงเอกสารหรือสิ่งของเปนหมวดหมูอยางเปนระเบียบ 
4. จัดวางใหสะดวกในการใชงาน 

 
√ 
 
√ 
√ 

√ 
 
 

5. โตะทํางาน 
 
 
 
 
 

1. มีปายช่ือ นามสกุล และตําแหนงผูปฏิบัติงาน 
2. จัดโตะ ใหอยูในแนวท่ีจัดไวอยางเปนระเบียบ  
3. บนโตะทํางานควรมีวัสดุ อุปกรณตางๆ ตามความเหมาะสมและเปนระเบียบ  เชน  
     3.1    ปากกาดํา / แดง / นํ้าเงิน / ดินสอ ฯ รวมกันไมเกิน 6 ดาม  
     3.2    ยางลบ 1 กอน 
     3.3    ท่ีเย็บกระดาษ พรอมลวดเย็บกระดาษ 1 ชุด 
     3.4    ลวดเสียบกระดาษ 1 กลอง 
     3.5    คัทเตอร 1 อัน 
     3.6    นํ้ายาลบคําผดิ 1 ขวด/ดาม 
     3.7    ในขณะทํางานวางเฉพาะสิ่งของท่ีจําเปนตองใช 
4. อ่ืนๆ  
     4.1    เก็บเกาอ้ีทุกครั้งเมื่อไมใชงาน  
     4.2    หลังเลิกงาน เครื่องใชสํานักงาน  และเอกสารจะถูกจัดเก็บให 
             เรียบรอย อยางมีระเบียบ 
     4.3  ใตโตะทํางานมรีองเทาสาํรอง ไมเกิน 1 คู  ( ถามี ) 
     4.4   กระเปา ไมเกิน 1 ใบ 

√ 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. หองประชุม 
 (ถามี) 

1. มีผูรับผดิชอบ ดูแลทําความสะอาด 
2. มีอุปกรณโสตทัศนูปกรณ พรอมใชงาน และทําความสะอาดทุกครั้งหลังเลิกใช  
   (ถามี) 
3. มีนาฬิกาตดิตั้งในตําแหนงท่ีทุกคนมองเห็นไดชัดเจน 
4. มีปายแสดงตารางการใชหองประชุม (ระบุ วัน เวลา  เรื่องท่ีประชุม) 
5. โตะประชุม เกาอ้ี จัดใหเปนระเบียบเรยีบรอย 
6. เมื่อเลิกประชุม ใหเก็บอุปกรณและเครือ่งใชทุกชนิด ใหเรียบรอย  

√ 
√ 
 
√ 
 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
√ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
รายการ 

มาตรฐาน 5 ส 
 

ผลการประเมิน SAR 

  ผาน ไมผาน 
7. เครื่องพิมพดดี  
เครื่องถายเอกสาร   
เครื่องอัดสําเนา  
โทรศัพท  โทรสาร 

1. มีผูรับผดิชอบ 
2. มีทะเบียนคุมการใชเครื่องโทรศัพท โทรสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่อง 
   อัดสําเนา 
3. หากเครื่องเสียตองซอมใหแลวเสร็จ ใชการได ภายในเวลาท่ีเหมาะสม  
4. ปดเครื่อง , ถอดปลั๊กไฟฟาทุกครั้งเมื่อเลิกใชงาน 

√ 
√ 
 
√ 
√ 

 

8. หองพัสดุ (ถามี) 1. จัดวางของ , ครุภณัฑอยางเปนระเบียบหมวดหมู สามารถหยบิใชได 
    สะดวก  
2. มีปายช่ือผูรับผดิชอบ  
3. จัดทําบัญชี ตู / รายการครภุัณฑท่ีเก็บในหองพัสด ุ
4. ไมเก็บของท่ีหมดความจําเปน เวนแตอยูในข้ันตอนการทําลาย  / จําหนาย  
5. มีกุญแจล็อคหองพัสดุ และกําหนดผูรับผดิชอบรักษากุญแจ ปด-เปดหอง 
    พัสดุ 

√ 
 
√ 
√ 
√ 
√ 

 

8. คอมพิวเตอร และ 
สแกนเนอร 
 
 
 
 

1. มีผูรับผดิชอบและควบคุมการใช 
2. จัดเรียงโตะ,เกาอ้ีและอุปกรณอยางเปนระเบียบ 
3. มีปายแถบสีระบุสายเครื่องคอมพิวเตอร ท่ีจะตอเขากับเครื่องปริน้เตอร  
    และถูกจัดวางอยางเปนระเบียบเรียบรอย  
4. ปดเครื่อง , ถอดปลั๊กไฟฟา หลงัเลิกใชงาน 
5. หามนําอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบริเวณโตะคอมพิวเตอร 
 

√ 
√ 
 
 
√ 
√ 

 
 
√ 
 
 
 

10. สถานท่ีจอด
รถยนต/รถจักรยานยนต 
(ถามี) 

1. จัดใหมีปายแสดงจุดจอดรถยนต /รถจักรยานยนต  
2. มีผูรับผดิชอบ อํานวยความสะดวกและทําความสะอาดบรเิวณจดุจอด 
    รถยนต /จักรยานยนต 
3. มีเสนแสดงจุดจอดรถยนต / จกัรยานยนต  
 

√ 
√ 

 
√ 

 

11. บริเวณทางเดิน 1. มีผังบอกทิศทางของหนวยงานตามความจําเปนและเหมาะสม 
2. บริเวณท่ีเปนพ้ืนตางระดับควรมีสัญลักษณแสดง ไมมสีิ่งกีดขวางตาม    
    ทางเดินและบันได 
3. ดูแลความสะอาดใหเปนระเบียบอยูเสมอ 
4. มีตนไมประดับตามความเหมาะสมและสวยงาม 

 
√ 
√ 
√ 

√ 
 
 
 
 
 

12.บริเวณรอบอาคาร 
      สถานท่ี (ถามี)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.มผีูรับผิดชอบรักษาความสะอาดโดยรอบ 
2. มีเครื่องหมายเสนทางจราจร มปีายบอกทิศทางประตูเขา-ออก  
3. มีปายบอกแสดงท่ีตั้งสํานักงาน (ตามถนน) ตามความเหมาะสม  

√ 
√ 
√ 

 
 
 



 

รายการ มาตรฐาน 5 ส ผลการประเมิน SAR 
  ผาน ไมผาน 

13. สถานท่ีรับประทาน
อาหาร  อาหารวาง หรือ
มุมกาแฟ (ถามี) 

อุปกรณตางๆ สะอาดและเปนระเบียบ  เชน 
1. ชุดกาแฟ                            (ตามความเหมาะสม) 
2. แกวนํ้าพรอมจานรอง             (ตามความเหมาะสม) 
3. ชอนกาแฟ                          (ตามความเหมาะสม) 
4. เครื่องทํานํ้ารอน นํ้าเย็น / กาตมนํ้ารอน    
5. ชา กาแฟ และอ่ืนๆ                 (ตามความเหมาะสม) 

 

√ 
√ 
√ 
√ 
 

 
 
 
 
 
 

14. อุปกรณ เครื่องใช 
    ไฟฟาตาง ๆ 

1. สายไฟฟาตางๆ สายโทรศัพท อยูในสภาพเรียบรอย มีปายบอกชัดเจน  √ 
 

 

15. การแตงกายของ 
     บุคลากร 

1. บุคลากรของหนวยงานตองแตงกายตามท่ีหนวยงานกําหนด ยกเวนใน 
   บางกรณ ีเชน ไปงานพิธีตาง ๆ 
2. ติดปายช่ือ  (ไมไดกําหนดไว) 

√ 
 
√ 

 

 
 
 

 

  มอบหมายใหจาเอกวุฒิชัย  ผลจันทร เปนผูรายงานผลการประเมินตนเอง ภายในเดือน
กุมภาพันธ 2563  สําหรับหัวขอท่ีไมผานการประเมินตนเองใหทุกทีมงานดําเนินการใหเปนไปตามเกณฑดวย 
ประธาน ฯ -หัวขอการแตงกายของบุคลากรในหนวยงาน ขอกําหนดใหแตงกายสุภาพ ไมตองติดปายชื่อ 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ
  4.4 Big cleaning Day 
       คณะกรรมการดําเนินงาน 5 ส กําหนด Big cleaning Day ในเดือนมีนาคม 2563 
ประมาณปลายเดือน และจะแจงใหทราบอีกครั้ง 
มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัติ 
  4.5 การทําลายเอกสารประจําป 2563 
      คณะกรรมการดําเนินงาน 5 ส มอบหมายใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลดําเนินการในดาน
สะสาง (ทําลายเอกสารประจําป 2563) สงหอจดหมายเหตุแหงชาติใหเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 
โดยดําเนินการรวมกับทีมงานประจําหองแตละหอง  
 
มติท่ีประชุม  รับทราบและถือปฏิบัต ิ
 ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ 
    -ไมมี - 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
 
    (จาเอก)                วุฒิชัย                   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม 
                     (วุฒิชัย   ผลจันทร)    
                                            กรรมการและเลขานุการ 5 ส 
 

(ลงชื่อ)            ภาคภูมิ  ศรีสมวงค       ประธานในท่ีประชุม 
            (นายภาคภูมิ    ศรีสมวงค)    
                                          ประธานกรรมการดําเนินงาน 5 ส 
 



รูปภาพประกอบกิจกรรม 5 ส 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



       

       

     

      



   

   

  

   



   

  

    

    

 

 



การสรางบรรยากาศโดยการมีเครือ่งปรับอากาศทุกสวนราชการ 
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