
 
 
 
 
 

ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว 
ที ่๑๐๙ /๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานกิจกรรม ๕ ส. 
-------------------------------------------------- 

  ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้มีนโยบายโครงการสถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน ( Healthy Workplace) และนโยบาย
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการท างานด้วยกิจกรรม ๕ ส. โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของกรมปศุสัตว์มีสถานที่
ท างานที่สะอาด เรียบร้อย มีสภาพแวดล้อมที่ดี มีความปลอดภัยในการท างาน สร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน และเพ่ือดูแล
สวัสดิภาพของข้าราชการและประชาชนที่มารับบริการ นั้น 
  ดังนั้น เพ่ือให้ผลการด าเนินโครงการฯดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบาย
ที่กรมปศุสัตว์ก าหนด จึงแต่งตั้งคณะท างานกิจกรรม ๕ ส. ดังนี้  
  ประธานที่ปรึกษา 

๑. นายอ าพันธุ์  เวฬุตันติ  ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว   ประธานที่ปรึกษา 

คณะท างานพื้นที่ ๑ 

๑. นายอมรพงศ์ ชูเฉลิม   ปศุสัตว์อ าเภอเขาฉกรรจ์ฯ  ประธานคณะท างาน  
๒. น.ส.อิศราภรณ์ แสบขุนทด  เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ คณะท างาน  

  ๓.  น.ส.นุชนาฏ  ชาติมนตรี  เจ้าพนักงานสัตวบาล  คณะท างาน  
  ๔.  นางยอย ปลื้มใจ   พนักงานท าความสะอาด  คณะท างาน  
  ๕. นายนคร วิชัยวง   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน คณะท างานและเลขานุการ  
  มีหน้าที ่ รับผิดชอบดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงานชั้น
ที่ ๒ ประกอบด้วย ห้องท างานปศุสัตว์จังหวัด ห้องท างานฝ่ายบริหารงานทั่วไป ห้องประชุม มุมพักผ่อน(กาแฟ) และห้องน้ า 
ชั้นบน 

คณะท างานพื้นที่ ๒ 

๑. นายสิทธิพล น้อมธงไทย  สัตวแพทย์อาวุโส   ประธานคณะท างาน  
๒. นายธนเดช อมรชัยสิน  นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ คณะท างาน  
๓. นายจักรวาล ตีทอง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน คณะท างาน  
๔. น.ส.ศศิชา ด้วงวิสุทธิ์   พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  คณะท างาน  
๕. น.ส.ทัศนันท์ วรรณสุข  นักวิชาการสัตวบาล  คณะท างาน  
๖. นายณัฐวุธ น้อย   นักวิชาการสัตวบาล  คณะท างาน  
๗. น.ส.ปรางทิพย์ ทรัพย์ประสาท  เจ้าพนักงานสัตวบาล  คณะท างาน  
๘. นายยอย ปลื้มใจ   พนักงานท าความสะอาด  คณะท างาน  
๙. นายไทยวิวัฒน์ วรรณสุข         นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ     คณะท างานและเลขานุการ  

          /มีหน้าที.่.. 

 

 



-๒- 
  มีหน้าที ่ รับผิดชอบดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน 
ชั้นล่าง ได้แก่ ห้องท างานกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ห้องท างานกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ห้องท างาน
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ บอร์ดแผนผังอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ และบอร์ดกิจกรรมด้านหน้ามุขอาคารส านักงาน  

คณะท างานพื้นที่ ๓ 
๑. นายยุทธนา โสภี   นายสัตวแพทย์ช านาญการ ประธานคณะท างาน  
๒. น.ส.วศินี ชานวาทิก   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะท างาน  
๓. นายณรงค์ สมบัติ   เจ้าพนักงานสัตวบาล  คณะท างาน  
๔. น.ส.ณัฐชา หาญศึก   เจ้าพนักงานสัตวบาล  คณะท างาน  
๕. นายธีระวัฒน์ รักษาสัตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล  คณะท างาน  
๖. น.ส.ปัทมา ไชยบุรี   พนักงานบันทึกข้อมูล  คณะท างาน  
๗. น.ส.สายฝน ก้านค า   พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอ าเภอ คณะท างาน  
๘. นายวิชาญ พนมสัย   พนักงานบันทึกข้อมูล  คณะท างาน  
๙. นางยอย ปลื้มใจ   พนักงานท าความสะอาด  คณะท างาน  
๑๐.  น.ส.ศิริสวัสดิ์ จันทร์ศรี  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  คณะท างานและเลขานุการ  
มีหน้าที ่ รับผิดชอบดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ภายในอาคารส านักงาน  

ชั้นล่าง ได้แก่ ห้องท างานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ โต๊ะประชาสัมพันธ์ มุมหนังสือพิมพ์ และห้องน้ าชั้นล่าง 

คณะท างานพื้นที่ ๔ 

๑. นายเอกรินทร์ วัฒนพลาชัยกูร  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ประธานคณะท างาน  
๒. นายมนัส บุตรสอน  พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอ าเภอ  คณะท างาน 
๓. นายสิทธิพล พวงประทิน พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอ าเภอ คณะท างาน  
๔. นายสาคร อ้อนกระโทก พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอ าเภอ คณะท างาน 
๕. นายศุภกฤต จริยากรณ์ พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอ าเภอ คณะท างาน  
๖. นายสิริชัย ดอกมาลี  พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอ าเภอ คณะท างาน  
๗. นายวรายุทธ โฉมยงค์  พนักงานตรวจป้องกันโรคสัตว์ในอ าเภอ คณะท างาน  
๘. นายสมชาย พักละ   พนักงานรักษาความปลอดภัย คณะท างาน  
๙. นายจรูญ ยุระทัย   พนักงานขับรถยนต์  คณะท างานและเลขานุการ  

  มีหน้าที่  รับผิดชอบดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ภายนอกอาคารส านักงาน
ทั้งหมด โกดังเก็บพัสดุ ศาลากลางน้ าต้อนรับผู้มาติดต่อราชการ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถยนต์ สนามหญ้า ด้านหน้าประตู
ทางเข้า-ออกส านักงาน ตู้ยามรักษาความปลอดภัย และพ้ืนที่ด้านหลังส านักงานทั้งหมด  

 

            /โดยให้คณะ...  

 

 

 

 

 
 





ลักษณะพ้ืนที่ การด าเนินการ

สภาพแวดล้อมของพืน้ที่ 1. มีภาชนะรองรับขยะเพียงพอ และใช้งานอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ

2. สายโทรศัพท์และสายไฟต่างๆต้องเดินและมีระบบการจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบ

3. ไม่วางส่ิงของทีพ่ืน้หากมีความจ าเป็นจะต้องระบุชื่อผู้รับผิดชอบและก าหนดระยะ

เวลาส้ินสุดของการวาง

4. อุปกรณ์เคร่ืองใช้ เช่น เคร่ืองโทรสาร เคร่ืองถ่ายเอกสาร และเคร่ืองใช้ไฟฟ้าต่างๆ

ต้องก าหนดผู้ดูแลและรักษาอย่างมีระบบ

5. มีแสงสว่างเพียงพอและมีการก าหนดระยะเวลาในการท าความสะอาดและดูแลรักษา

หลอดไฟตามวาระ

6. มีบอร์ดประชาสัมพันธ์ข่าวสารทีช่ัดเจนและข้อมูลมีความเป็นปัจจุบัน

โต๊ะท างาน/โต๊ะข้างบริเวณ 1. บนโต๊ะให้มีเคร่ืองใช้ส านักงานเหมาะสม โดยมีปากกา ดินสอ ยางลบ ไม่มากเกิน

ความจ าเป็น

2. จัดวางป้ายชื่อ โทรศัพท์ ปฏิทินต้ังโต๊ะ ตะกร้าเอกสาร ให้เหมาะสม สวยงาม

3. บริเวณใต้โต๊ะให้มีตะกร้าหรือถังขยะ1ใบ/รองเท้า 1 คู่ และจัดวางให้เรียบร้อย

4. มีการจัดวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระเบียบ

5. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

6. มีการจัดระบบสายไฟและปล๊ักไฟอย่างเป็นระเบียบและมีความปลอดภัย

7. ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน

ตู้เอกสาร/ตู้เก็บของ/ชั้นวางของ 1. ตู้และชั้นเก็บเอกสารมีความสะอาด สามารถใช้งานได้โดยสะดวกและปลอดภัย

2. ระบุชื่อผู้รับผิดชอบทุกตู้

3. มีการแยกเก็บเอกสาร หนังสือ และส่ิงของในตู้ให้มีความถูกต้อง เป็นระเบียบและ

สวยงาม

4. บนหลังตู้ให้มีการจัดวางส่ิงของ ต้นไม้ เคร่ืองประดับได้ตามความเหมาะสมและสวยงาม

ห้องประชุม 1. จัดให้มีป้ายแจ้งรายละเอียด/ก าหนดการประชุมทีห่น้าห้องและติดไว้ในทีท่ีเ่หมาะสม

2. ติดรูปและเจ้าหน้าทีผู้่ดูแลรับผิดชอบห้อง

3. อุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้มีความสะอาดอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานทุกชิ้น

4. จัดวางอุปกรณ์ส่ิงของอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมติดป้ายทีต้ั่งอย่างชัดเจน

5. หลังเสร็จส้ินการประชุมควรจัดเก็บห้องประชุมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

มาตรฐานกลาง การจัดพ้ืนที ่5ส. ของกรมปศุสัตว์ 



ลักษณะพ้ืนที่ การด าเนินการ

มุมรับแขก/ทีอ่่านหนังสือพิมพ/์ 1.จัดโต๊ะ/เก้าอี้ ในมุมทีเ่หมาะสมและมีเคร่ืองประดับ ตกแต่งทีส่วยงามเหมาะสม

มุมพักผ่อน 2. จัดราวแขวน/ทีว่างหนังสือ หนังสือสือพิมพ์ให้เรียบร้อย

3. ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน

ห้องคอมพิวเตอร์ (ถ้าม)ี 1. มีการจัดวางเคร่ืองคอมพิวเตอร์อย่างเป็นระเบียบ

2. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ทุกเคร่ืองอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

3. มีการจัดระบบสายไฟและปล๊ักไฟอย่างเป็นระเบียบและมีความปลอดภัย

4. ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบดูแลอย่างชัดเจน

ห้องพัสดุ/ห้องเก็บของ 1. มีการจัดวางพัสดุ/ส่ิงของ อย่างเป็นระเบียบ

2. มีการแบ่งแยกประเภทของส่ิงของอย่างเป็นหมวดหมู่

3. ติดป้ายชื่อผู้รับผิดชอบในการดูแลอย่างชัดเจน
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