
                               มาตรฐานการตรวจประเมินฉบับน้ี เป็นมาตรฐานท่ีถูกก าหนดข้ึนเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม 5 ส.

และใช้ส าหรับเป็นแนวทางในการตรวจประเมินผลการด าเนินงานกิจกรรม 5 ส. ในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครง-
การ "การพัฒนาคุณภาพองค์การ และคุณภาพงานด้วยกิจกรรม 5 ส. (ด้วยกระบวนการ การจัดการแบบบูรณาการ)" ของสถาบันฯ
ดังน้ัน  แบบประเมินน้ีเป็นมาตรฐานท่ีเกิดจากการตกลงร่วมกันระหว่างสถาบันฯ และหน่วยงานท่ีเข้าร่วมโครงการกับสถาบันฯ
เพ่ือเป็นแนวทางและกติกาในการตรวจประเมิน  ซ่ึงมิได้ถือเป็นมาตรฐานท่ีใช้โดยท่ัวไปหรือมิใช่เป้นการก าหนดมาตรฐานท่ีใช้
บังคับโดยท่ัวไปในการด าเนินกิจกรรม 5 ส.  สรุปว่า มาตรฐานน้ีเป็นมาตรฐานท่ีก าหนดข้ึนใช้งานเฉพาะเท่าน้ัน  แต่ก็ยังยึดหลัก-
การและทฤษฎีกิจกรรม 5 ส. ท่ีเป็นสากลเป็นหลักเกณฑ์  เพียงแต่สถาบันฯ ได้มีการน ามาบูรณาการให้เหมาะสมกับการพัฒนา-
องค์การในด้านต่าง ๆ ท่ีมีอยู่มากมายในหน่วยงาน  มาตรฐานการก าหนดแบบประเมินกิจกรรม 5 ส. สถาบันฯ ยังใช้เป็นการตรวจ
ประเมินผลเพ่ือพิจารณาการปฏิบัติกิจกรรม 5 ส. ตามรูปแบบ/แนวทาง และมาตรฐานท่ีสถาบันฯ ก าหนด กรณีหากหน่วยงานท่ี

เข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเกณฑ์การประเมินของสถาบันฯ  จะมีการมอบใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณเพ่ือเป็นการรับรองการประ-
เมินจากสถาบันฯ เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจ และเป็นรางวัลให้กับหน่วยงาน (ลูกศิษย์) ท่ีได้ร่วมแรงร่วมใจด าเนินการจนสามารถ
ส าเร็จตามเป้าหมาย และตามมาตรฐานการพัฒนา

               เกณฑ์การประเมิน  จะใช้กระบวนการตรวจประเมินโดยใช้วิธีการหักคะแนน  กรณีท่ีหน่วยงานด าเนินการไม่
ถูกต้องตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้  โดยในการตรวจประเมินจะก าหนดให้แต่ละหน่วยงาน แต่ละพ้ืนท่ีมีคะแนนเต็มก่อนการ
ตรวจประเมิน คือ  หน่วยงาน/พ้ืนท่ีละ 100  คะแนน  โดยแบ่งแยกคะแนนในแต่ละส่วนของกิจกรรม 5 ส. ดังน้ี

ส.สะสาง     คะแนนเต็ม    20    คะแนน                         ส.สะอาด     คะแนนเต็ม    20    คะแนน
ส.สะดวก     คะแนนเต็ม    20    คะแนน                         ส.สุขลักษณะ     คะแนนเต็ม    20    คะแนน
ส.สร้างนิสัย  คะแนนเต็ม   20  คะแนน

ส าหรับการสรุปคะแนนภายหลังการหักคะแนนท้ังหมด หน่วยงาน/พ้ืนท่ีแต่ละพ้ืนท่ีจะต้องมีคะแนนคงเหลือไม่น้อยกว่า 95
คะแนน หรือมีคะแนนคิดเป็น  95%  ข้ึนไป  จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินการด าเนินกิจกรรม 5 ส.  และประการส าคัญใน
การตรวจประเมินแต่ละองค์การน้ัน  ภายในองค์การทุกพ้ืนท่ีจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน 95 คะแนนข้ึนไป จึงจะถือว่าองค์การ
น้ันการเกณฑ์การประเมิน  หากมีหน่วยงาน/พ้ืนท่ีใดไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ถือว่าองค์การน้ันยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล
การด าเนินการกิจกรรม 5 ส. จากสถาบันฯ

มาตรฐานการตรวจประเมิน กิจกรรม 5 ส.   ( ณ กรกฎาคม 2560 )

โดย  อ.ชาญชัย  สกุลประยงค์    วิทยากร / ท่ีปรึกษากิจกรรม 5 ส.

สถาบันฝึกอบรมฮิวแมนเทรนน่ิง

( อ.ชาญชัย   สกุลประยงค์ )
วิทยากร / ท่ีปรึกษากิจกรรม 5 ส.



คะแนนท่ีหัก

กรณีท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

1 ป้ายช่ือองค์การ / ป้ายประชาสัมพันธ์ / ป้ายข้อความส่ือสารต่าง ๆ ทุกประเภท  ต้องอยู่ใน ตัวอักษรละ 0.1 คะแนน
สภาพสมบูรณ์  อ่านได้ชัดเจน

2 การติดต้ังป้ายโฆษณา / ประชาสัมพันธ์ / ส่ือสุขศึกษา เพ่ือประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ท่ีมีอยู่ ป้าย/ผืนละ 0.25 คะแนน
ภายในพ้ืนท่ีขององค์กรทุกพ้ืนท่ี การติดต้ัง/แขวน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ขาด/หย่อน
ตัวอักษรลางเล่ือน  และการติดต้ังต้องเป็นปัจจุบัน

3 ศาลาพระฯ, ศาลพระภูมิ , ห้ิงพระ จะต้องมีการสะสางดอกไม้ ธูป เทียน และส่ิงของอ่ืน ๆ แห่งละ 0.5 คะแนน
ท่ีใช้ในการไหว้ ให้สะอาด อยู่เสมอหลังมีการไหว้เสร็จส้ิน หรือดอกไม้เห่ียวแห้งแล้ว
ธูป / เทียน หมดสภาพแล้ว   และวัสดุ/อุปกร์ ต้องมีในจ านวนมาพอเหมาะ

4 โต๊ะหมู่บูชา ต้องมีการสะสางส่ิงของท่ีไม่เก่ียวข้อง  ส่ิงของท่ีใช้งานแล้ว เช่น ดอกไม้ ธูป โต๊ะหมู่ละ 0.5 คะแนน
เทียน  ส่ิงของไหว้ทุกประเภท อย่างเป็นประจ า   , การจัดเรียงองค์ประกอบของโต๊ะหมู่บูชา
จะต้องถูกต้องตามมาตรฐาน ( ชาติ , ศาสนา , พระมหากษัตริย์)

5 ส านักงาน/หน่วยบริการ

5.1 ภายในส านักงาน/หน่วยบริการ จะต้องไม่มีการจัดเก็บ/วางส่ิงของ อุปกรณ์อ่ืน ๆ ท่ีไม่เก่ียว- ช้ินละ 0.1 คะแนน
ข้องในการปฏิบัติ(ตามลักษณะงานหลักของแต่ละพ้ืนท่ีเป็นเกณฑ์ในการประเมิน)

5.2 ภายในส านักงาน/หน่วยบริการ ไม่อนุญาตให้วางพระพุทธรูป/กรอบรูปภาพต่าง ๆ ไว้บน แห่งละ 0.5 คะแนน
ตู้/ช้ัน หรือบริเวณพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม  ควรจัดหาห้ิง/โต๊ะหมู่ กรณีรูปภาพในแขวนหรือติด
ในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสม
ยกเว้น กรณีท่ีมีการจัดท าเป็นฐานรองให้เหมาะสม หรือจัดโต๊ะหมู่ให้เรียบร้อย อนุญาตให้วางบน

หลังตู้ หรือช้ันได้

5.3 มาตรฐานโต๊ะท างาน(แต่ละบุคคล) /โต๊ะบริการ (โต๊ะส่วนกลาง) รวมถึงเคาร์เตอร์บริการ โต๊ะละ 0.5 คะแนน
ต่าง ๆ จะต้องไม่มีการจัดเก็บหรือวางส่ิงของ อุปกรณ์ไว้ใต้โต๊ะ  เคาร์เตอร์หลังเลิกงาน หรือ
ไม่มีการปฎิบัติงาน ณ จุดน้ัน (ยกเว้น กรณีขณะปฏิบัติงาน)

คะแนนเต็ม   20  คะแนน

รายละเอียดการประเมิน ส.สะสาง

ตัวอย่างไม่เหมาะสม



5.3.1 มาตรฐานโต๊ะท างาน(แต่ละบุคคล) ก าหนดให้มีล้ินชักส่วนตัวได้โต๊ะละ 1 ล้ินชัก ซ่ึงแต่ละ โต๊ะละ 0.5 คะแนน
ท่านจะต้องเลือกด้วยตัวท่านเอง ว่าจะใช้ล้ินชักใดเป็น "ล้ินชักส่วนตัว" แล้วให้ติดป้ายบ่งช้ี
 "ล้ินชักส่วนตัว" ท่ีล้ินชักดังกล่าว ส่วนล้ินชักอ่ืน ๆ ไม่ต้องติดป้ายบ่งช้ีใด ๆ แต่ล้ินชักท่ีไม่
ติดป้ายบ่งช้ี จะต้องจัดเก็บได้เฉพาะส่ิงท่ีเก่ียวข้องในการท างานเท่าน้ัน และต้องจัดเก็บให้
เรียบร้อย

5.3.2 โต๊ะท างานท่ีมีกระจกวางบนโต๊ะ กระจกจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่แตก/ร้าว หรือช ารุด โต๊ะละ 0.1 คะแนน
กรณีท่ีช ารุด จะต้องมีใบแจ้งซ่อมหรือติดป้ายแจ้ง "อยู่ระหว่างการแจ้งซ่อม" ให้ชัดเจน

5.3.3 กรณีหากต้องการสอดรูปภาพ/กระดาษข้อความต่าง ๆ ไว้ใต้กระจกโต๊ะ จะต้องเป็นรูปภาพ โต๊ะละ 0.5 คะแนน

หรือกระดาษข้อความท่ีเก่ียวข้องในการท างานเท่าน้ัน และจัดวางให้เรียบร้อย
5.3.4 การสอดรูปภาพหรือกระดาษข้อความท่ีเก่ียวข้องในการท างาน ก่อนจะท าสอดใต้กระจก แผ่นละ 0.1 คะแนน

โต๊ะ จะต้องท าการเคลือบให้เรียบร้อยก่อนสอดใต้กระจก เพ่ือป้องกันกรณีในอนาคต 
กระดาษข้อความ/รูปภาพจะติดท่ีกระจกอย่างถาวรจนท าความสะอาดหรือแก้ไขไม่ได้

5.3.5 โต๊ะท างานแต่ละท่าน ในส่วนของวัสดุส านักงาน/อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้จัดหาไว้ท่ีโต๊ะตาม ด้ามละ 0.1 คะแนน
ความเหมาะสมของลักษณะงาน ส าหรับมาตรฐานท่ีก าหนดมีเฉพาะปากกาและดินสอ
โต๊ะท างาน 1 โต๊ะให้มีปากกาและดินสอรวมกันทุกสีทุกด้ามมีได้ไม่เกิน 5 ด้าม

5.3.6 โต๊ะ/เก้าอ้ี กรณีท่ีจัดซ้ือมาใหม่ จะต้องสะสางพลาสติกท่ีหุ้มออกให้หมด ท าความสะอาดให้ ตัวละ 0.1 คะแนน
เรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

5.3.7 โต๊ะท างาน 1 ท่าน สามารถจัดหา/วางรองเท้าแตะส่วนตัว (ไว้ส าหรับใช้ภายในห้อง) ได้ คู่ละ 0.1 คะแนน
โต๊ะละ 1 คู่เท่าน้ัน

5.3.9 โต๊ะท างาน กรณี หลังเลิกงาน หรือผู้เป็นเจ้าของโต๊ะท างานไม่ได้มาปฏิบัติงาน หรือไม่อยู่ โต๊ะละ 1 คะแนน
ท่ีโต๊ะท างานของตนเองเกินกว่า 4 ช่ัวโมงข้ึนไป จะต้องจัดเก็บโต๊ะท างานให้เรียบร้อย ไม่
มีการวางเอกสาร/ส่ิงของบนเก้าอ้ีน่ัง และใต้โต๊ะท างาน บนโต๊ะจะต้องจัดส่ิงของ/เอกสาร
ให้เรียบร้อย มีตระกร้า/ช้ันวางเอกสาร ได้ไม่เกิน 1 อัน (ไม่เกิน 3 ช้ัน) และจัดเก้าอ้ีเข้าไว้
ใต้โต๊ะท างานให้เรียบร้อย

5.3.10 โต๊ะท างานไม่อนุญาตให้มีการวางอาหารบนโต๊ะในขณะท างาน แต่อนุญาตให้มีเคร่ืองด่ืมได้
หากกรณีท่ีโต๊ะท างาน (บุคคล) มีเคร่ืองคอมพิวเตอร์บนโต๊ะด้วย ให้ใช้เกณฑ์เดียวกับมาตรฐาน

โต๊ะคอมพิวเตอร์ คือ ห้ามวางท้ังอาหารและเคร่ืองด่ืม



5.4 ตู้/ช้ัน ท่ีอยู่ภายในส านักงาน ไม่ให้มีการวางส่ิงของ/อุปกรณ์บนตู้/ช้ัน ท่ีมีความสูงเกินกว่า ช้ินละ 0.1 คะแนน
ศรีษะ รวมถึงการซุกซ้อนส่ิงของ/อุปกรณ์ไว้ด้านหลังตู้ ด้านข้างตู้ ยกเว้นกรณีเป็นห้องเก็บ
ของหรือคลังสามารถจัดวางได้  แต่จะต้องมีการจัดท าป้ายบ่งช้ีการจัดวางส่ิงของ/อุปกรณ์
ให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐาน ส.สะดวก
5.4.1 กรณีท่ีมีการจัดวางพระพุทธรูปบนหลังตู้/ช้ัน จะต้องมีการจัดวางบนโต๊ะหมู่ หรือช้ันวางให้

           ดูเหมาะสม
5.4.2 อนุโลมกรณีท่ีวางกรอบรูปผลงานท่ีเก่ียวกับงาน โล่/ถ้วยรางวัลท่ีเก่ียวกับงาน ได้

5.5 การแขวนปฏิทินภายในห้อง ไม่อนุญาตให้แขวนตามม่าน มู่ล่ี ขอบหน้าต่าง ผ้าม่าน หรือ ชุดละ 0.1 คะแนน
ตามพ้ืนท่ีท่ีไม่เหมาะสม ควรจัดการแขวนหรือติดต้ังท่ีผนังทึบ และมีได้ห้องละ 1 อัน โดย
ต้องเป็นปฏิทินปีปัจจุบัน  รวมถึงปฏิทินต้ังโต๊ะท่ีจัดวางตามโต๊ะท างาน/โต๊ะบริการ

5.6 กรณีมีการน าช้ันวางส่ิงของมาใช้ในการปฏิบัติงาน ควรจัดการเก็บให้เป็นระเบียบ และจัด ตัวละ 0.5 คะแนน
เก็บส่ิงของท่ีเก่ียวข้องในการปฏิบัติงานเท่าน้ัน  กรณีเป็นการจัดเก็บเอกสาร  จะต้องเป็น
เอกสารปีปัจจุบัน อยู่ในสภาพพร้อมใชงาน
หมายถึง ช้ันวางท่ีต้องการเพ่ิมเติมไว้ข้างโต๊ะท างานของแต่ละบุคคล

5.7 การติดต้ังนาฬิกาภายในส านักงาน มีได้ห้องละ 1 เรือน (หากต้องการมีมากกว่ามาตรฐาน เรือนละ 0.1 คะแนน
ให้แจ้งกรรมการ 5 ส.เป็นกรณีไป) การแขวนให้แขวนท่ีผนังทึบและอยู่ในสภาพพร้อมใช้
งาน

กรณี  นาฬิกาท่ีแขวนใช้งานไม่ได้ เรือนละ 0.5 คะแนน
กรณี  นาฬิกาท่ีแขวนใช้งานได้แต่เดินไม่ตรงตามเวลาสากล (เร็วหรือช้าได้ไม่เกิน 5 นาที) เรือนละ 0.25 คะแนน

ไมถ่กูตามมาตรฐาน ไมเ่กีย่วขอ้งกบังาน

ไมถ่กูตามมาตรฐาน เอกสารไมเ่ป็นปัจจบุนั



5.8 ภายในส านักงานไม่ควรติด/มีภาพ โป้/เปลือย หรือภาพท่ีไม่เหมาะสม ห้องละ 2.5 คะแนน
5.9 การติดประกาศ/ส่ือประชาสัมพันธ์ทุกประเภท จะต้องท าการติดท่ีบอร์ดท่ีก าหนดไว้ให้ แผ่นละ 0.25 คะแนน

เรียบร้อย ไม่ควรติดตามผนังอาคาร ตู้ ช้ัน หรือพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ก าหนด
5.9.1 มาตรฐานการติดประกาศ บอร์ดติดประกาศจะต้องมีการจัดหมวดหมู่/ประเภทของเอกสาร ฉบับละ 0.25 คะแนน

ให้ชัดเจน  เอกสารท่ีติดประกาศจะต้องเป็นปัจจุบัน ถ้าหมดอายุการติดประกาศแล้วให้

ระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ต้องท าการสะสางออก
5.10 ส าหรับหน่วยงานท่ีจะต้องมีการท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ท่ีใช้ส าหรับการบันทึกข้อมูล หรือผล-

งานต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน หรือกรณีท่ีจัดบอร์ดเพ่ือใช้การเขียนระหว่างการใช้ประชุม
มาตรฐานมีดังน้ี
5.10.1  กรณีท่ีเป็นการแสดงข้อมูลต่าง ๆ บอร์ดน้ันจะต้องมีการลงวันท่ี/เดือน/ปี ของช่วง บอร์ดละ 0.5 คะแนน
เวลาท่ีแสดงข้อมูล ข้อมูลจะต้องเป็นปัจจุบัน หรือกรณีแสดงข้อมูลย้อนหลังไม่ควรจะเกิน
5 ปี นับจากปีปัจจุบัน
5.10.2  ส าหรับบอร์ดท่ีจัดเตรียมไว้ใช้ในห้องประชุม เม่ือเสร็จส้ินการประชุมหรือใช้งาน บอร์ดละ 1 คะแนน

เสร็จเรียบร้อย จะต้องลบบอร์ด/กระดานให้สะอาดเรียบร้อย อยู่ในสภาพพร้อม่ใช้งานต่อ
ไป
5.10.3  บอร์ดท่ีมีไว้ส าหรับการเขียนเตือนความจ า/บันทึกต่าง ๆ หรือ บรอ์ดในห้องประชุม ช้ินละ 0.1 คะแนน
กรณีท่ีจะต้องมีการจัดเตรียมปากเขียนบอร์ด แปรงลบ  มาตรฐานจะต้องมีปากกาเขียนรวม
ทุกสีไม่เกิน 5 ด้าม  แปรงลบไม่เกิน 2 อัน  และอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

5.11 มาตรฐานโต๊ะคอมพิวเตอร์

5.11.1 บนโต๊ะคอมพิวเตอร์จะต้องไม่มีการวางอาหาร  เคร่ืองด่ืมทุกประเภท โต๊ะละ  1  คะแนน
5.11.2 โต๊ะคอมพิวเตอร์อนุญาตให้มีการจัดเก็บเอกสาร และวัสดุ/อุปกรณ์ท่ีเก่ียวข้องกับงานคอม- โต๊ะละ 0.5 คะแนน

พิวเตอร์เท่าน้ัน และจัดเก็บให้เป็นระเบียบ

5.11.3 จะต้องมีการจัดเก็บระบบสายไฟ/สาย Lan หรือสายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับคอมพิวเตอร์ในอยู่ โต๊ะละ 0.5 คะแนน
ในสภาพเรียบร้อย

5.12 มาตรฐานการจัดเก็บแฟ้ม/ภายในแฟ้ม (ใช้ตรวจส าหรับหน่วยงานสนับสนุนเท่าน้ัน)

ส าหรับหน่วยงานบริการจะตรวจเฉพาะข้อท่ี 5.12.2 , 5.12.3 และ 5.12.6

5.12.1 เอกสารท่ีจัดเก็บภายในแฟ้ม เน้นการจัดเก็บเอกสารเฉพาะท่ีเป็นปัจจุบัน (ย้อนหลังได้ไม่ แฟ้มละ 0.5 คะแนน
ควรเกิน 1 ปี) แต่หากแฟ้มน้ัน ๆ มีพ้ืนท่ีเพียงพอต่อการจัดเก็บเอกสารมากกว่า 1 ปีได้
และจะต้องจัดการเรียงล าดับการเก็บก่อน-กลังให้เป็นมาตรฐาน

5.12.2 ตู้/ช้ัน ท่ีจัดเก็บแฟ้มเอกสาร ไม่ควรมีการจัดเก็บวัสดุ/อุปกรณ์ ท่ีไม่เก่ียวข้องกับแฟ้มเอกสาร ช้ินละ 0.5 คะแนน
หรือไม่เก่ียวข้องในการท างาน

ยกเว้น กรณีท่ีมีการแบ่งการจัดเก็บเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน เป็นหมวดหมู่ชัดเจนไม่ปะปนกัน
512.3 การจัดเก็บเอกสารต้องจัดเก็บให้ถูกต้องตามมาตรฐานช่ือแฟ้มท่ีก าหนดข้ึน (ตามสันแฟ้มท่ีต้ังข้ึน) แฟ้มละ 0.5 คะแนน



5.12.4 การจัดเก็บเอกสารภายในแฟ้มต้องเรียงล าดับการจัดเก็บก่อน-หลัง ตามมาตรฐานท่ีหน่วยงาน แฟ้มละ 0.5 คะแนน
ก าหนดไว้ให้ถูกต้อง และมีการจัดระบบหมวดหมู่ในแฟ้ม พร้อมมีการจัดท าทะเบียนคุมเอกสาร
ภายในแฟ้มในครบถ้วน และถูกต้อง

5.12.5 การจัดเก็บเอกสารต้องจัดเก็บในตรงกับช่ือแฟ้มท่ีก าหนดข้ึน แฟ้มละ 0.5 คะแนน

5.12.6 กรณีการจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม จะต้องมีการจัดเก็บใส่ห่วงของแฟ้มให้เรียบร้อย หากกรณีการตรวจ แฟ้มละ 0.5 คะแนน
ประเมินพบว่ามีการจัดเก็บไม่มีการเจาะกระดาษเก็บเข้าห่วงแฟ้มให้เรียบร้อย ถือว่าผิดมาตรฐาน

ยกเว้น กรณีท่ีไม่สามารถจัดเก็บเข้าห่วงได้ อนุญาตให้ใช้วิธีการหนีบใส่แฟ้มได้
5.12.7 การจัดเก็บเอกสารภายในแฟ้ม กรณีท่ีระบบการจัดเก็บต้องมีการจัดเก็บไว้เกินกว่า 1 ปี แต่พบว่ามี ปรับตกท้ังหน่วยงาน

การจัดเก็บเอกสารไม่ครบตามมาตรฐานท่ีต้องจัดเก็บทุกกรณี จะถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์การตรวจ-
ประเมินทันที 
หมายเหตุ ; มาตรฐานข้อน้ีหมายความรวมถึง กรณีการจัดเก็บเอกสารภายในคลังเอกสารทุกประเภท

ด้วยเช่นกัน
5.13 ภายในหน่วยงานหากมีการน าอุปกรณ์/เคร่ืองมือ มาใช้งานผิดประเภทและไม่เหมาะสม รายการละ 2.5 คะแนน

 (ยกเว้น กรณีท่ีอุปกรณ์/เคร่ืองมือน้ันช ารุด ซ่อมไม่ได้แล้ว แต่มีการน ามา Recycle ใช้งาน
ให้เกิดประโยชน์ใหม่ได้)

5.14 ผนัง/ก าแพง พ้ืนท่ีต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน พบมีรอยกาว 2 หน้า ติดตามผนังหรือพ้ืนท่ี รอยกาว 2 หน้า รวม 5 จุด
ต่าง ๆ ไม่มีการสะสาง/แกะออกให้เรียบร้อย รวมถึงการใช้กาวแล็คซีนติดตามผนังด้วย หัก  0.1  คะแนน
กรณี ท่ีนับเป็นจุดไม่ได้ เช่น ติดเป็นแถบยาว จะนับ 5 เซนติเมตร เป็น 5 จุด
         รวมถึงกรณีติดด้วยกาวเล็คซีน
หมายเหตุ กรณีรอยกาว 2 หน้า การนับรอยกาว 1 จุดยาวไม่เกิน 1 เซนติเมตร

5.15 ภายในหน่วยงานหากพบสติกเกอร์ท่ีติดอยู่ในสภาพเก่า ซีด ขาด ใช้งานไม่ได้แล้ว ไม่มี ช้ินละ 0.1 คะแนน
การสะสางออก

5.15.1 ภายในหน่วยงานหากพบมีการติดสติกเกอร์ท่ีไม่เก่ียวข้องในการท างาน ไม่มีการสะสางออก ช้ินละ 0.25 คะแนน

5.16 อาคาร/ส านักงาน มีส่ิงของ,อุปกรณ์, เคร่ืองมือ และอ่ืน ๆ อยู่ในสภาพช ารุด ไม่มีการซ่อม
หรือไม่มีการจัดท าแผนการซ่อม  ดังน้ี

การจัดท าหมวดหมูภ่ายในแฟ้ม



5.16.1 ประตู/หน้าต่าง มีการใช้ระบบการยึด/เก่ียวประตู/หน้าต่าง ด้วยวิธีการท่ีไม่สวยงาม และไม่ จุดละ 0.25 คะแนน
ถูกตามสุขลักษณะการใช้งาน

5.16.2 กระจก/หน้าต่าง/บานเกล็ด ช ารุด(แตก/ร้าว ใช้งานไม่ได้ เช่น เปิดหรือปิดไม่ได้ตามปกติ) ชุดละ 0.5 คะแนน
5.16.3 พ้ืน/ผนัง/เพดาน ช ารุด ตร.ม.ละ 0.5 คะแนน
5.16.4 อุปกรณ์/เคร่ืองมือ เช่น โต๊ะ ตู้ ช้ัน ฯลฯ ช ารุด ช้ินละ 0.5 คะแนน
5.16.5 อุปกรณ์/เคร่ืองมือ ท่ีใช้เก่ียวกับระบบไฟฟ้า ช ารุด เช่น หลอดไฟไม่ติด  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ช้ินละ 0.1 คะแนน

ใช้งานไม่ได้

(กรณี หน่วยงานท่ีมีความประสงค์ต้องการประหยัดการใช้พลังงานไฟฟ้า ในการเปิดใช้
หลอดไฟฟ้าเป็นบางหลอดมี 2 แนวทางในการปฏิบัติคือ
1. ให้น าหลอดไฟฟ้าออกจากแผงระบบไฟฟ้า หรือน าสตาร์ทเตอร์ โดยเลือกเอาอย่างใด
     อย่างหน่ึงออกจากแผงไฟฟ้า
2. น าหลอดไฟฟ้าและสตาร์ทเตอร์ออกท้ัง 2 ช้ิน

5.16.6 การติดต้ังผ้าม่าน ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ผ้าม่านตึง หรือผ้านท่ีมีการใช้ตะขอแขวนต้อง ตร.ม.ละ 0.25 คะแนน
แขวนให้ครบสมบูรณ์  (กรณีท่ีช ารุดต้องมีการจัดท าแผน/หรือเอกสารอ้างอิงการแจ้งซ่อม
อยู่ระหว่างด าเนินการซ่อมแสดง)
กรณีข้อท่ี 5.16 หากหน่วยงานมีใบแจ้งซ่อมแสดง และติดป้ายแสดงการช ารุดไว้ จะไม่หักคะแนน

5.16.7 ประตู/หน้าต่างท่ีหน่วยงานมีการใช้งานในการเปิด-ปิดตามปกติ ไม่อนุญาตให้มีการติด- บานละ 0.5 คะแนน
บอร์ด/ประกาศ/ส่ือประชาสัมพันธ์ใด ๆ ยกเว้น กรณีท่ีประตู/หน้าต่างท่ีงดการใช้งานแล้ว

6 มาตรฐานตู้/ช้ัน ระบบการจัดเก็บแฟ้มประวัติผู้ป่วย (OPD Gard) ส าหรับโรงพยาบาล และ เล่มละ 0.1 คะแนน
(Family Folder) ส าหรับ รพ.สต. จะต้องมีการสะสางแฟ้มให้เป็นปัจจุบันตามมาตรฐานท่ี
หน่วยงานก าหนด ( 5 ปี หรือ 10 ปี)  ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

6.1 กรณีการจัดเก็บมีการจัดเก็บผิดท่ี เช่น การเรียงล าดับไม่ถูกต้อง, เกิบผิดหมวดหมู่/กลุ่ม เล่มละ 0.1 คะแนน



6.2 ส าหรับสถานีอนามัย การติดแถบสีหรือการแยกหมวดหมู่ตามกลุ่ม ไม่ครบสมบูรณ์ เล่มละ 0.1 คะแนน

6.3 กรณีการจัดเก็บของโรงพยาบาล หากทางหน่วยงานมีการก าหนดการติดแถบสีเพ่ือบ่งช้ีประเภท เล่มละ 0.1 คะแนน
ของการจัดเก็บ จะต้องติดให้ครบและถูกต้องตามมาตรฐานของหน่วยงานก าหนด

7 ตู้ Locker (ตู้ส่วนตัวเจ้าหน้าท่ี) ด้านหน้าตู้ให้ติดได้เพียงแค่ช่ือของเจ้าของท่ีรับผิดชอบ หรือติด Lockerละ 0.25 คะแนน
หมายเลขตู้ เท่าน้ัน ไม่อนุญาตให้ติดส่ิงอ่ืนๆ หน้าตู้โดยเด็ดขาด และเจ้าหน้าท่ี 1 ท่านมีตู้ Locker ได้
1 ตู้เท่าน้ัน ทุกกรณีไม่มียกเว้น

8 มาตรฐานเตียงผู้ป่วย/เตรียงตรวจภายใน และเตียงให้บริการผู้ป่วยทุกประเภท กรณีท่ีไม่มี เตียงละ 2.5 คะแนน
การใช้งานจะต้องจัดเก็บให้เรียบร้อย ถูกหลักการดูแลรักษาสภาพให้สะอาด อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 

และจัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  ไม่อนุญาตให้จัดวางส่ิงของไว้บนเตียงทุกประเภท

ไมถ่กูตามมาตรฐาน หา้มตดิสิง่ตา่งๆ ตดิไดเ้พยีงชือ่ประจ าตู ้หรอื หมายเลขประจ าตูเ้ทา่นัน้



9 ถาดอาหารผู้ป่วย  ภายหลังการใช้งานแล้วจะต้องมีการก าหนดท่ีจัดเก็บให้เรียบร้อยและถูก ถาดละ 0.25 คะแนน
สุขลักษณะ  ต้องมีภาชนะรองรับในการจัดเก็บ ระหว่างการรอจัดเก็บคืนโรงครัว 

10 การเดินระบบสายไฟ หรือการจัดท าปล๊ักไฟฟ้า (ภายในอาคาร) จะต้องด าเนินการให้ป็น แห่งละ 1 คะแนน
ไปตามมารฐานความปลอดภัยให้เรียบร้อยและสมบูรณ์พร้อมใช้งาน กรณี การใช้สะพานไฟ ให้ใช้
ในกรณีช่ัวคราวเท่าน้ัน
ระบบสายไฟ สายระบบต่าง เน้นการตรวจภายในอาคาร

11 ส าหรับหน่วยงานท่ีมีการจัดระบบการถอดรองเท้าภายนอก/ภายใน  กรณีท่ีมีการถอดรอง- คู่ละ 0.1 คะแนน
เท้า แต่ไม่มีการจัดเก็บให้เรียบร้อยตามช้ัน/ตู้ท่ีก าหนดไว้ 

12 การจัดเก็บอุปกรณ์/เคร่ืองมือท าความสะอาด จะต้องจัดเก็บให้เป็นระบบ โดยจะเก็บเป็น พ้ืนท่ีละ  1 คะแนน
ห้องเฉพาะหรือจัดท าพ้ืนท่ีจัดเก็บให้ดูเหมาะสม  รวมถึงการตากผ้า จะต้องก าหนดให้

ชัดเจนและเหมาะสม
13 การจัดเก็บสายยางฉีดรดน้ า/หรือสายยางน้ าประปา รวมถึงอุปกรณ์ เคร่ืองมือในการท า รายการละ 0.25 คะแนน

สวน/สนาม จะต้องมีการจัดเก็บให้เรียบร้อยภายหลังการใลช้งานเรียบร้อยแล้ว
14 มาตรฐานโรงไฟฟ้า/โรงประปา การจัดเก็บส่ิงของภายในห้องดังกล่าวจะต้องมีเฉพาะส่ิง- ช้ินละ 0.5 คะแนน

ของท่ีเก่ียวข้องกับงานน้ัน ๆ เท่าน้ัน
16 มาตรฐานบ้านพักเจ้าหน้าท่ี/แฟลต การตรวจประเมินในเร่ืองของส่ิงแวดล้อมรอบบ้านพัก/ หลังละ  2.5 คะแนน

แฟลต  รัศมี 5 เมตร (รอบตัวบ้าน/แฟลต)
16.1  ดูแลเร่ืองความสะอาด ไม่มีขยะ/ส่ิงของช ารุด เส่ือมสภาพใช้งานไม่ได้ท้ิงไว้รอบบ้าน
16.2 ดูแลเร่ืองสภาพหญ้าท่ีรกสูงเกินกว่ามาตรฐาน (10 ซม.) และต้นไม้ท่ีตายท าให้ดูรก

และสกปรกรอบตัวบ้าน/แฟลต

ไมถ่กูตามมาตรฐาน

จัดหาภาชนะส าหรับการจัดเก็บ ระหวา่งรอขนสง่



คะแนนท่ีหัก

กรณีท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

1 บอร์ดต่าง ๆ กรณีท่ีมีการตกแต่ง/ประดับดอกไม้ ตุ๊กตา หรือส่ิงประดับทุกประเภทต้องสะอาด ไม่มี บอร์ดละ 0.5 คะแนน
ฝุ่น/หยากไย่ 

2 การติดกระดาษ/ฟิวเจอร์บอร์ด หรือภาพตุ๊กตา/ดอกไม้ ส่ิงประดับต่าง ๆ บนพ้ืนท่ีท่ีเป็น แผ่น/แห่งละ 0.1 คะแนน
กระจกใส หรือกระจกแบบขุ่นฝ้า ต้องดูแลเร่ืองความสะอาด ไม่ควรจะให้พ้ืนท่ีด้านหลัง
ของส่ิงท่ีติดมีฝุ่น/ยักไย่ สกปรก ไม่ว่าจะเป็นพ้ืนด้านหลังหรือด้านหน้าก็ตาม

3 การใช้ผ้าคลุมหรือผ้าปูโต๊ะ/ตู้ หรือช้ัน ต้องดูแลเร่ืองความสะอาดท่ีอยู่บนหรือใต้ผ้า ไม่ให้ แห่งละ 0.25 คะแนน
สกปรก

3.1 กรณีอ่างล้างมือ อ่างล้างอุปกรณ์ อ่างน้ าต่าง ๆ ไม่อนุญาตให้น ามาผ้าทุกชนิดมาวางเพ่ือซับน้ ารอบ อ่างละ 0.5 คะแนน
อ่างแบบถาวร โดยเด็ดขาด

4 บริเวณโต๊ะ/ตู้/ช้ัน ต้องดูแลเร่ืองฝุ่น/หยากไย่ให้สะอาด และภายในห้อง/พ้ืนท่ีปฏิบัติงานต่าง ตัวละ 0.1 คะแนน
ๆ ให้สะอาด

5 อุปกรณ์ต่าง ๆ เคร่ืองมือต่างๆ เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทุกประเภททุกชนิด ต้องดูเร่ืองความสะอาด เคร่ืองละ 0.1 คะแนน
อยู่เสมอ ได้แก่ หลอดไฟ โคมไฟ พัดลม(ประเภทต้ังพ้ืน/เพดาน) ตู้เย็น เคร่ืองคอมพิวเตอร์

เคร่ืองถ่ายเอกสาร โทรทัศน์ เคร่ืองเล่นแผ่น ฯลฯ
6 หน้าต่าง บานเกล็ด มุ้งลวด ผ้าม่าน มู่ล่ี  ต้องสะอาดไม่มีฝุ่น/ยักไย่  บาน/ช่องละ 0.1 คะแนน
7 เพดาน ผนัง พ้ืน ต้องสะอาด  ไม่มีฝุ่น ยักไย่ ตร.เมตรละ 0.1 คะแนน
8 ตู้/ช้ันท่ีใช้ส าหรับการจัดเก็บเส้ือผ้า เคร่ืองนุ่งห่มส าหรับผู้รับบริการ  จะต้องจัดเก็บภายใน ตู้/ช้ันละ 1 คะแนน

ตู้/ช้ันท่ีมีบานประตูปิดสนิท  หรือการจัดเก็บท่ีปลอดฝุ่น/ยักไย่
9 ในเร่ืองของสิทธิผู้ป่วย หน่วยงานต้องมีการดูแลเร่ืองความสะอาดถังน้ าด่ืม/กระติกน้ าร้อน ถังละ 1 คะแนน

ท่ีให้บริการแก่ผู้รับบริการให้สะอาด ปราศจากฝุ่น ตะกอน กระติกละ 1 คะแนน

รายละเอียดการประเมิน ส.สะอาด

คะแนนเต็ม   20  คะแนน



10 ห้องน้ า/ห้องสุขา

10.1 พ้ืนห้องน้ าต้องสะอาดและแห้ง ห้องละ 0.25 คะแนน
10.2 ฝาผนัง เพดานต้องสะอาด ห้องละ 0.25 คะแนน
10.3 สุขภัณฑ์ทุกชนิดต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี และสะอาด ห้องละ 0.5 คะแนน
10.4 อ่างล้ามือ จะต้องมีอุปกรณ์ 3 ชนิดดังต่อไปน้ีครบ ได้แก่ ห้องละ 0.25 คะแนน

     10.4.1  สบู่ล้างมือ
     10.4.2  ผ้าเช็ดมือ (กระดาษช าระ) ท่ีสะอาด
     10.4.3  ภาพตัวอย่างข้ันตอนการล้างมือ
10.5 ภายในห้องต้องมีระบบการระบายอากาศได้ดี ห้องละ 0.1 คะแนน
10.6 ภายในห้องต้องมีแสงสว่างเพียงพอบริเวณห้องน้ า /ห้องสุขา ห้องละ 0.1 คะแนน
10.7 มีภาชนะท่ีจัดเก็บน้ าสะอาด และอุปกรณ์ตักท่ีสะอาด หรือสายฉีดท่ีสะอาด ห้องละ 0.1 คะแนน
10.8 มีถังรองรับมูลฝอยท่ีไม่ร่ัวซึม ชนิดมีฝาปิด ถังต้องมีการรองด้วยถุงส าหรับรับรองใส่ ห้องละ 0.1 คะแนน
        ขยะ  โดยใช้ถุงแดง (โดยเฉพาะห้องน้ าของผู้ป่วย) และสะอาด

10.9 มีการดูแลท าความสะอาดเป็นประจ า ห้องละ 0.1 คะแนน
10.10 ห้องน้ าผู้รับบริการ  ต้องไม่มีการจัดเก็บอุปกรณ์ท าความสะอาดไว้ภายในห้องน้ า/ ห้องละ 0.5 คะแนน
          ห้องสุขา   ยกเว้น  แปรงส าหรับขัดโถส้วมเพียงอย่างเดียวเท่าน้ัน

คะแนนท่ีหัก

กรณีท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

1 การจัดเก็บส่ิงของ/อุปกรณ์ต่าง ๆ ท่ีจัดเก็บภายในตู้/ช้ัน ฯลฯ จะต้องถูกต้องตามป้ายบ่งช้ีท่ี ช้ันละ 0.25 คะแนน
ก าหนดไว้หน้าตู้/ช้ัน

2 การจัดท าป้าย ส.สะดวก ให้ใช้วิธีการพิมพ์ให้ดูสวยงาม อ่านออกชัดเจน ตามมาตรฐานท่ี ป้ายละ 0.1 คะแนน

ก าหนดไว้
3 ระบบการจัดเก็บเอกสารภายในคลัง การจัดเก็บเอกสารต้องถูกต้องตามป้ายบ่งช้ีท่ีแสดงไว้ รายการละ 0.25 คะแนน

(เช่น การจัดเก็บใส่กล่อง  ตู้  ช้ัน)
3.1 การจัดเก็บระบบคลังเอกสาร ไม่มีการติดป้ายบ่งช้ีบอกประเภท/หมวด/กลุ่มการจัดเก็บ รายการละ 0.25 คะแนน

รายละเอียดการประเมิน ส.สะดวก

คะแนนเต็ม   20  คะแนน



4 การจัดท าผังองค์การ หรือผังสายการบังคับบัญชาของหน่วยงาน การติดภาพถ่ายให้เป็น ภาพละ 0.1 คะแนน
มาตรฐานเดียวกันในเร่ืองการแต่งกาย และเป็นภาพปัจจุบัน
4.1  กรณีมีการติดภาพเจ้าหน้าท่ีไม่ครบ ภาพละ 0.1 คะแนน

5 มาตรฐานการจัดเก็บหนังสือวิชาการ ส าหรับการใช้อ้างอิง/ค้นคว้า ต้องจัดแบ่งหมวดหมู่ เล่มละ 0.1 คะแนน
และติดแถบสี หรือสัญลักษณ์ตามหมวดหมู่ท่ีถูกก าหนดเป็นมาตรฐานของหน่วยงานให้

ครบสมบูรณ์ 100%
5.1  กรณีการจัดเก็บไม่ถูกต้องตามหมวดหมู่ท่ีก าหนดไว้ เล่มละ 0.1 คะแนน

6 ส านักงาน/ห้องปฏิบัติงาน ทุกห้องจะต้องมีการจัดท าป้ายบ่งช้ีแสดงช่ือห้องให้ชัดเจน ห้องละ 0.5 คะแนน
ทุกห้อง

7 มาตรฐานเคร่ืองโทรศัพท์/โทรสาร  ต้องมีการเตรียมรายการต่อไปน้ีให้ครบ แห่งละ 0.25 คะแนน
7.1  ปากกา หรือดินสอส าหรับการจดบันทึก
7.2  กระดาษบันทึก

8 มาตรฐานกล่องรับฟังความคิดเห็น / กล่องรับข้อเสนอแนะ  ต้องมีการเตรียมรายการต่อไป แห่งละ 0.25 คะแนน

น้ีให้ครบ
8.1  ปากกา หรือดินสอส าหรับการจดบันทึก
8.2  กระดาษบันทึก หรือกระดาษแบบฟอร์มการเขียนความเห็น/ข้อเสนอแนะ

9 ภายในหน่วยงาน กรณีมีการจัดเก็บหรือจัดวางส่ิงของ/อุปกรณ์  ไว้ภายในห้อง ซ่ึงเป็น แห่งละ 0.5 คะแนน
ลักษณะการจัดวางช่ัวคราว ท่ีรอการเคล่ือนย้าย หรือจัดวางในระยะเวลาส้ัน ๆ เพ่ือรอการ
ด าเนินการต่อ (ระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน)  สามารถจัดวางได้โดยจะต้องท าป้ายบ่งช้ีแสดง
ไว้อย่างชัดเจน  โดยป่ายบ่งช้ีจะต้องบอกวันท่ีท าการจัดวางไว้ให้ชัดเจนด้วย

คะแนนท่ีหัก

กรณีท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

1 การเดินระบบสายไฟ หรือการจัดท าปล๊ักไฟ ส าหรับใช้งานภายในหน่วยงาน จะต้อง แห่งละ 1 คะแนน
ด าเนินการให้เป็นมาตรฐานตามมาตรฐานความปลอดภัยให้เรียบร้อย

2 ภายในหน่วยงาน/ส านักงาน การจัดห้องท างาน, ห้องปฏิบัติงานต่าง ๆ ต้องหลีกเล่ียงการ ตู้/ช้ันละ 0.5 คะแนน
จัดวางตู้/ช้ัน ท่ีมีความสูงท่ีเกิน 1 เมตรข้ึนไป  ไม่ให้มีการวางบดบังประตู หรือหน้าต่างท่ี

เป็นปัญหาท าให้การระบายอากาศไม่ถ่ายเท และท าให้เกิดปัญหาแสงสว่างไม่เพียงพอจาก
แสงแดดธรรมชาติ  (ยกเว้น กรณีประตูหรือหน้าต่างไม่มีการใช้งาน)

รายละเอียดการประเมิน ส.สุขลักษณะ

คะแนนเต็ม   20  คะแนน



3 มาตรฐานถังขยะ

3.1 การจัดการระบบขยะ การท้ิงขยะต้องให้ถูกสุขลักษณะท่ีดี  ถังขยะควรจะมีฝาปิดสนิท และ ถังละ 1 คะแนน
พ้ืนท่ีโดยรอบบริเวณจุดวางถังขยะจะต้องไม่มีเศษขยะล้นถัง จนท าให้พ้ืนโดยรอบสกปรก
มีเศษขยะท้ิงอยู่

3.2 ระบบการวางถังขยะภายในอาคาร หรือภายในส านักงาน ต้องมีการแยกประเภทถังขยะให้ ถังละ 1 คะแนน

ชัดเจน  ให้ถูกต้องตามหลักสุขลักษณะมาตรฐานงาน IC ของหน่วยงานท่ีก าหนดข้ึน เช่น
ถังขยะถุงแดง , ถังขยะถุงด า (หรือมีการก าหนดมากกว่าน้ีตามท่ีหน่วยงานก าหนดข้ึน) การ
ท้ิงขยะให้ถูกประเภท ถูกถัง

3.3 ถังขยะภายในอาคาร/ภายในส านักงาน ไม่อนุญาตให้ท้ิงขยะท่ีเป็นเศษอาหาร หรือขยะ ถังละ 1 คะแนน
เปียก

4 พ้ืนท่ีส่วนรวมโดยรวมท้ังองค์กร ต้องมีการดูแลเร่ืองความสะอาด ,เศษขยะต่าง ๆ  ให้ดูสวย ตร.เมตรละ 0.1 คะแนน
งาม และเกิดความปลอดภัยในการท างาน และการใช้บริการของสถานท่ี

5 มาตรฐานการจราจรภายในหน่วยงาน

5.1  พบมีการจอดรถ ณ พ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ก าหนดให้มีการจอดรถ รถยนต์คันละ 1 คะแนน
5.2  พบมีการจอดรถผิดประเภทในพ้ืนท่ีท่ีก าหนดให้จอด รถจักรยานยนต์คันละ 0.5

คะแนน
รถจักรยานคันละ 0.15
คะแนน

6 กรณีหน่วยงานท่ีมีอาคารสูงท่ีมีประตูทางหนีไฟ พ้ืนท่ีท่ีเป็นบริเวณทางหนีไฟ ไม่อนุญาต พ้ืนท่ี 2.5 คะแนน
ให้มีการจัดเก็บส่ิงของทุกประเภทในพ้ืนท่ีดังกล่าวโดยเด็ดขาด

8 สุขลักษณะด้านส่ิงแวดล้อมทางธรรมชาติ

8.1 กรณีมีการปลูกต้นไม้ภายในอาคาร จะต้องไม่มีฝุ่น ยักไย่  เศษขยะ ใบไม้เห่ียวแห้ง  หรือ ต้นละ 0.25 คะแนน

ต้นไม้ตาย
8.2 สวนหย่อม ภายในอาคาร ต้องอยู่สภาพสมบูรณ์ ไม่มีฝุ่น ยักไย่ เศษขยะ ใบไม้เห่ียวแห้ง สวนละ  0.75 คะแนน

หรือมีต้นไม้ตาย
8.3 สนาม / สวนหย่อม ภายนอกอาคาร สภาพหญ้าต้องไม่รก ห้ามสูงเกินกว่า 10 ซม.  และไม่ ตร.เมตรละ 0.5 คะแนน

มีเศษขยะท้ิงอยู่
8.4 บริเวณรอบร้ัวของหน่วยงาน ต้องมีการดูแล/ขจัดวัชพืช เถาวลัย์ ต่าง ๆ ท่ีข้ึนตามร้ัว โดย ตร.เมตรละ 0.5 คะแนน

การดูแลให้ยึดจากเขตร้ัวของหน่วยงานออกไปจนถึงขอบถนนหน้าหน่วยงาน จะต้องอยู่
ในสภาพสวยงามไม่รก สกปรก และไม่มีเศษขยะสกปรก

9 ภายในพ้ืนท่ีท้ังองค์กรจะต้องไม่มีการเผาขยะในพ้ืนท่ีท่ีไม่ได้ก าหนดให้เป็นจุดเผาขยะ ตร.เมตรละ 0.5 คะแนน



คะแนนท่ีหัก

กรณีท่ีปฏิบัติไม่ถูกต้อง

ตามมาตรฐานท่ีก าหนด

1 ธงชาติ ท่ีมีการติดต้ังทุกแห่ง ทุกพ้ืนท่ีของหน่วยงานต้องอยู่สภาพสมบูรณ์ ไม่ขาด เก่า ปรับตกท้ังหน่วยงาน
ซีด สกปรกโดยเด็ดขาด

1.1 กรณีเป็นธงประดับอ่ืน ๆ ต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ขาด เก่า ซีด สกปรก ผืนละ 1 คะแนน
2 การตรวจประเมินยา/เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์ ต้องอยู่ในสภาพพร้อม ปรับตกท้ังหน่วยงาน

ใช้งาน   (จะต้องไม่มีการตรวจพบมีประเภทใดหมดอายุโดยเด็ดขาด)
2.1 กรณี หน่วยงานมีการก าหนดมาตรฐานการใช้ยา/เวชภัณฑ์  เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการ- ขวด/รายการละ 1.5 คะแนน

แพทย์  ในงานรักษาพยาบาล/หน่วยงานจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามมาตรฐานท่ีก าหนด
ข้ึนอย่างเคร่งครัด และสม่ าเสมอ  การตรวจประเมินหากพบไม่มีการปฏิบัติ หรือปฏิบัติ
ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน

2.1.1 Normal Saline  กรณีท่ีมีการเปิดใช้งานแล้ว ก าหนดอายุการใช้งาน 24 ชม. นับจากวัน/ ขวด/รายการละ 1.5 คะแนน

เวลาในการเปิดใช้
ประเด็นส าคัญ   จะต้องมีการเขียนวัน/เวลา เปิดใช้ และวัน/เวลา หมดอายุทุกขวด

2.1.2 กรณียา , สารน้ าต่าง ๆ , วัคซีน ทุกชนิด หรือรายการต่าง ๆ ท่ีหน่วยงานก าหนดให้มีการก าหนด ขวด/รายการละ 1.5 คะแนน
วันเปิดใช้ และวันหมดอายุ ทุกชนิดตามมาตรฐานของหน่วยงาน จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

อย่างเคร่งครัด (การตรวจประเมินจะยึดตามมาตรฐานของหน่วยงานท่ีก าหนดไว้)

เช่น แอลกอฮอล์ , โพวีดีน , แอมโมเนีย , ไฮโดรเจน , ยาชา , วัคซีนต่าง ๆ , ฯลฯ ขวด/รายการละ 1.5 คะแนน
2.2 กรณีการเขียนวันเปิดใช้ และวันหมดอายุ ตามมาตรฐานการท างานท่ีหน่วยงานก าหนด รายการละ 0.5 คะแนน

ไว้…แต่มีการเขียนผิดไปจากมาตรฐานท่ีก าหนด (ทุกกรณี)
2.3 มาตรฐานการดูแล และการจัดเก็บยา/เวชภัณฑ์   เวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุการแพทย์ และ รายการละ 0.5 คะแนน

ห่อเซ็ตต่าง ๆ การจัดเก็บท้ังในระบบคลังฯ และระบบการใช้งาน(หน้างาน) ต้องปฏิบัติ
ตามกระบวนการจัดเก็บให้เป็นแบบ FiFo (First-IN First-OUT) ให้ถูกต้องทุกรายการท่ี
หน่วยงานมีการจัดเก็บ

3 มาตรฐานการแบ่งบรรจุยาส าหรับผู้ป่วย (ยา Pre-Pack) โดยการบรรจุในซองซิปตาม ซองละ 0.5 คะแนน
มาตรฐานการแบ่งบรรจุยาของฝ่ายเภสัชกรรมฯ  ในการแบ่งบรรจุยา Pre-Pack ทุกคร้ัง
จะต้องท าการเขียนรายการดังต่อไปน้ีให้ครบถ้วนและถูกต้อง
  1. เขียนวันบรรจุ
  2. วันหมดอายุ (การเขียนวันหมดอายุจะใช้มาตรฐานตามท่ีฝ่ายเภสัชกรรมฯ ก าหนด
ไว้ เช่น   ก าหนดระยะเวลาหมดอายุนับจากวันบรรจุ 6 เดือน  หรือ 1 ปี)

  3. Lot. No.
โดยจะต้องมีการเขียนให้ครบทุกซองตามมาตรฐานท่ีก าหนดไว้

รายละเอียดการประเมิน ส.สร้างนิสัย

คะแนนเต็ม   20  คะแนน



3.1 ส าหรับหากมีหน่วยงาน/พ้ืนท่ีใด ตรวจประเมินพบว่าม่ีการเขียนตามมาตรฐานครบท้ัง ซองละ 0.1 คะแนน
3 ส่วน แต่การเขียนก าหนดระยะเวลาจากวันบรรจุ ถึงวันหมดอายุ ผิดจากมาตรฐานท่ี
หน่วยงานก าหนดไว้ หรือเขียนรายละเอียดไม่ครบท้ัง 3 ข้อ

4 การก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบอุณหภูมิตู้เย็นเก็บยา วัคซีน จะต้องท าการตรวจ- ปรับตกท้ังหน่วยงาน
สอบให้เป็นปัจจุบัน/ถูกต้อง ตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานก าหนดข้ึน  (การตรวจประเมิน

จะท าการตรวจประเมินช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 6 เดือน  นับจากวันตรวจประเมิน)
4.1 กรณีมีการจัดท าสมุดคุมการตรวจเช็คอุณหภูมิ และพบว่าการตรวจเช็คอุณหภูมิไม่เป็น วันละ  1  คะแนน

ปัจจุบัน (ตรวจเช็คไม่ครบตามวันท่ีก าหนด หรือช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด)
5 การก าหนดมาตรฐานการตรวจสอบอุณหภูมิคลังยา/เวชภัณฑ์  เวชภัณฑ์มิใช่ยา  วัสดุ- ปรับตกท้ังหน่วยงาน

การแพทย์  การด าเนินการจะต้องท าการตรวจสอบให้เป็นปัจจุบัน/ถูกต้องตามมาตรฐาน
ท่ีหน่วยงานก าหนด) การตรวจประเมินจะท าการตรวจประเมินช่วงระยะเวลาย้อนหลัง 6
เดือน นับจากวันตรวจประเมิน)

5.1 กรณีมีการจัดท าสมุดคุมการตรวจเช็คอุณหภูมิ และพบว่าการตรวจเช็คอุณหภูมิไม่เป็น วันละ  1  คะแนน

ปัจจุบัน (ตรวจเช็คไม่ครบตามวันท่ีก าหนด หรือช่วงระยะเวลาท่ีก าหนด)
6 การก าหนดมาตรฐานตู้เย็นเก็บยา/เวชภัณฑ์/วัคซีน ไม่อนุญาตให้มีการจัดเก็บอาหาร ปรับตกท้ังหน่วยงาน

เคร่ืองด่ืมทุกประเภทไว้ปะปนภายในตู้เย็นดังกล่าวโดยเด็ดขาด (ยกเว้น กรณีท่ีเป็นน้ า
เปล่าส าหรับใช้ในการควบคุมรักษาอุณหภูมิ หรืออาหาร/เคร่ืองด่ืมของผู้ป่วย)

6.1 ตู้เย็นยา / วัคซีน ไม่อนุญาตให้มีการจัดเก็บยา หรือวัคซีน ไว้ท่ีบานประตูตู้เย็นโดยเด็ดขาด ช้ินละ 1 คะแนน
ยกเว้น น้ าส าหรับรักษาอุณหภูมิ และน้ าหวานส าหรับผู้ป่วย

7 มาตรฐานการดูแลและการจัดเก็บ (คลังเก็บถังออกซิเจน) ภายในห้องเก็บถังออกซิเจน
จะต้องมีการจัดระบบให้ถูกต้องและปลอดภัย  ดังน้ี

7.1 จะต้องมีการแยกกลุ่มของถังออกซิเจนให้ชัดเจนและถูกต้อง ระหว่าง ถัง"เต็ม" และถัง ถังละ 5 คะแนน

"หมด"  
7.2 ภายในคลังเก็บถังออกซิเจน จะต้องมีการจัดเตรียมรถเข็นส าหรับขนย้าย ให้พร้อมใช้ ห้องละ 1 คะแนน

งานอยู่เสมอ
7.3 ภายในคลังเก็บถังออกซิเจนจะต้องด าเนินการจัดท าระบบโซ่คล้องถังออกซิเจนท้ังหมด ถังละ 2 คะแนน

ให้ครบและเรียบร้อย เพ่ือป้องกันการล้มของถัง 
7.4 ส าหรับหน่วยงานท่ีมีการน าถังออกซิเจน มีไว้ภายในห้องปฏิบัติงาน หรือห้องบริการ ถังละ 2 คะแนน

เพ่ือให้บริการผู้ป่วย จะต้องมีการจัดเก็บให้ถูกต้องตามมาตรฐาน คือ จะต้องมีรถเข็น
ใส่ถังออกซิเจนให้เรียบร้อย หรือจัดท าระบบคล้องโซ่เพ่ือป้องกันการล้มของถังให้
เรียบร้อยและปลอดภัย

ในมาตรฐานข้อน้ีรวมถึง ถังแก๊สท่ีมีการน ามาใช้ภายในหน่วยงานทุกพ้ืนท่ีด้วยเช่นกัน



7.5 ส าหรับกรณีมีการน าถังออกซิเจนมาใช้ภายในห้องปฏิบัติงาน ห้องบริการ จะต้องอยู่ ปรับตกท้ังหน่วยงาน
ในสภาพพร้อมใช้งานได้สมบูรณ์ (ห้ามจัดเก็บถังท่ีหมด ไว้ในพ้ืนท่ีบริการ)

8 มาตรฐานการตรวจประเมินรถ Emergency, EMS หรือ รถส่งต่อผู้ป่วย  จะท าการตรวจ ปรับตกท้ังหน่วยงาน
ประเมินรายละเอียดมาตรฐานการจัดการรถฯ  ท่ีหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดข้ึนมาใช้ปฏิบัติ
การตรวจประเมินจะตรวจสอบการเตรียมยา/เวชภัณฑ์ เวชภัณฑ์มิใช่ยา วัสดุการแพทย์

วัสดุฯ อุปกรณ์ฯ เคร่ืองมือต้องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และครบตามมาตรฐานท่ี
หน่วยงานก าหนดข้ึน

9 มาตรฐานการตรวจประเมิน "สมุด OK" งานทุกประเภท (ท่ีหน่วยงานก าหนดข้ึนใช้ใน รายการละ 2.5 คะแนน
การปฏิบัติงาน)  จะต้องมีการปฏิบัติตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานก าหนดข้ึนอย่างเป็น
ปัจจุบันและถูกต้อง

10 มาตรฐานการจัดการ/ดูแลถังดับเพลิง หน่วยงานต้องก าหนดช่วงระยะเวลาในการตรวจ ถังละ 2 คะแนน
สอบสภาพและความพร้อมใช้งานของถังดับเพลิงทุกถังภายในหน่วยงาน (ตามมาตรฐานท่ี
หน่วยงานมีการก าหนดการตรวจสอบไว้)

10.1 พ้ืนท่ีในการติดต้ังถังดับเพลิง จะต้องอยู่พ้ืนท่ีท่ีสามารถหยิบใช้งานได้งาน (การติดต้ัง ถังละ 2 คะแนน
ไม่ควรจะสูงเกินกว่า  1.10-1.50 เมตร นับจากพ้ืนถึงท่ีแขวน)

10.2 การติดต้ังถังดับเพลิง  รัศมี 5 เมตร จะต้องไม่มีการวางส่ิงของท่ีเป็นการกีดขวางโดย ถังละ 2.5 คะแนน
เด็ดขาด (รวมถึงพ้ืนท่ีทางหนีไฟ ห้ามมีส่ิงของวางหรือจัดเก็บโดยเด็ดขาด)

10.3 จะต้องมีการจัดท าภาพและข้อความแสดงการใช้งาน ณ จุดท่ีติดต้ังถังดับเพลิงให้เห็น ถังละ 0.25 คะแนน
ชัดเจน ครบทุกพ้ืนท่ี
หมายเหตุ : การก าหนดความรับผิดชอบในการหักคะแนนถังดับเพลิง จะยึดตามมาตรฐานดังน้ี
ถังดับเพลิงติดต้ังอยู่ ณ จุดพ้ืนท่ีใด การหักคะแนนหากผิดมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ ก็จะหัก ณ พ้ืนท่ีน้ัน

11 การก าหนดห้องรับประทานอาหารจะต้องมีการก าหนดให้เป็นสัดส่วน ถูกสุขลักษณะ ห้องละ 3  คะแนน

ของหน่วยงาน  ไม่อนุญาตให้ใช้ห้องท างาน/ห้องปฏิบัติงาน หรือห้องบริการเป็นห้อง
รับประทานอาหาร หรือมีการจัดเก็บอาหารไว้ภายในห้องโดยเด็ดขาด

12 มาตรฐานการดูแล/รักษา และการใช้งานอุปกรณ์ / เคร่ืองมือทางการแพทย์ รวมถึง รายการละ 2.5 คะแนน
อุปกรณ์  เคร่ืองมือใช้งานทุกประเภท  ไม่อนุญาตให้น ามาใช้งานผิดประเภท (ยกเว้น
กรณีท่ีอุปกรณ์ เคร่ืองมือดังกล่าวเส่ือมสภาพ ซ่อมแซมไม่ได้แล้ว และมีการน ามาใช้
Recycle ใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้)

13 มาตรฐานโรงครัว (งานโภชนาการ) จะต้องมีไม่แมลงวัน  หนู  แมลงสาบ โดยเด็ดขาด ปรับตกท้ังหน่วยงาน
14 ทุกพ้ืนท่ีภายในองค์กร จะต้องมีการดูแลให้เป็นเขตปลอดลูกน้ าอย่าง 100% ปรับตกท้ังหน่วยงาน

14.1 กรณีห้องน้ า/ห้องสุขา , และห้องบริการ (เป็นห้องท่ีผู้รับบริการเข้าใช้บริการภายใน ห้องละ  2.5 คะแนน

ร่วมกับเจ้าหน้าท่ี)  ห้ามมียุงภายในห้องโดยเด็ดขาด



15 มาตรฐานการแต่งกายของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรของหน่วยงาน จะต้องแต่งกายให้ถูกต้อง ท่านละ 2.5 คะแนน
ตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานก าหนดข้ึน  (กรณีท่ีหน่วยงานมีการก าหนดมาตรฐานการ
แต่งกายของเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรแล้ว  หากเจ้าหน้าท่ี/บุคลากรมี Uniform เฉพาะลักษณะ
งาน เช่น แพทย์  ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล หรือวิชาชีพอ่ืน ๆ สามารถแต่งกายตาม
แบบ Uniformของวิชาชีพน้ัน ๆ ได้

 16.1 รองเท้าแตะอนุญาตให้สวมใส่ได้เฉพาะภายในห้องปฏิบติงานเท่าน้ัน
 16.2 ห้ามสวมใส่กางเกงยีนส์ในการปฏิบัติงานในช่วงเวลาปฏิบัติงาน
 16.3 กรณีท่ีหน่วยงานจัดท าป้ายช่ือเพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสวมใส่ จะต้องปฏิบัติตามระเบียบหน่วยงาน
  ยกเว้น กรณีท่ีชุดสวมใส่ของเจ้าหน้าท่ีมีการปักช่ือ-สกุล ท่ีชุดเรียบร้อยแล้ว
หมายเหตุ กรณีงานซ่อมบ ารุง หรือเจ้าหน้าท่ีงานภาคสนามท่ีต้องสวมใส่กางเกงยีนส์เพ่ือความ
                 สะดวกและคล่องตัวในการท างาน ให้แจ้งเป็นกรณีพิเศษ

16 มาตรฐานการประหยัดพลังงานไฟฟ้า  กรณีท่ีภายในห้องท างาน/ห้องปฏิบัติงาน หรือ ห้องละ 3  คะแนน
ห้องบริการใด  ไม่มีการใช้งาน หรือเลิกใช้งานแล้ว ต้องท าการปิดเคร่ืองใช้ไฟฟ้าหรือ

ปิดระบบไฟฟ้าทุกประเภทให้เรียบร้อย   (ยกเว้น เคร่ืองใช้ไฟฟ้าบางประเภทท่ีจะต้อง
มีการเปิดไว้เน่ืองจากมีการเปิดใช้งานตลอดเวลา ให้แจ้งคณะกรรมการ 5 ส. เป็นกรณีไป)

17 การก าหนดมาตรฐานเร่ืองการจัดระบบคลังสินค้า, พัสดุต่าง ๆ กรณีเกินกว่าจ านวน
โดยแต่ละหน่วยงานท่ีมีการจัดเก็บสินค้า พัสดุ ไม่ว่าจะเป็น ยา , เวชภัณฑ์มิใช่ยา , วัสดุการแพทย์ Maximum Stock
วัสดุฯ และอุปกรณ์ส านักงานต่าง ๆ จะต้องมีการจัดท าระบบสมุดคุมสต๊อค และจะต้องมีการจัดท า ช้ินละ 0.5 คะแนน
การก าหนดมาตรฐานจ านวนสูงสุด Maximum Stock และ จ านวนต่ าสุด Minimum Stock ในการ
จัดเก็บ
ในการตรวจประเมินจะท าการตรวจเช็คจ านวนท่ีจัดเก็บในคลังจริงว่าเกินกว่าจ านวน Maximum 
Stock หรือไม่

หมายเหตุ

 1. มาตรฐานการประเมินเฉพาะหน่วยงาน ในส่วนของการตรวจประเมินระบบ Stock ส่ิงของ (รวมท้ังวัสดุส านักงาน และวัสดุการแพทย์
     ยา/เวชภัณฑ์ทุกชนิด จะมีการตรวจระบบ Max , Min ในการ Stock ในการจัดเก็บตามมาตรฐานท่ีหน่วยงานก าหนด
     ซ่ึงมาตรฐานข้อน้ีจะท าการตรวจประเมินกรณีท่ีหน่วยงานท าข้อตกลงร่วมกับอาจารย์ท่ีปรึกษา หากหน่วยงานประสงค์จะท าการตรวจ
     ประเมินในหัวข้อน้ี
 2. ในการตรวจประเมิน หากพ้ืนท่ีไม่สามารถเปิดตู้ / โต๊ะ / ช้ัน หรือ ห้องต่างๆ ให้ตรวจประเมินไม่ได้
     2.1 กรณี ล้ินชัก / ช้ัน ไม่สามารถเปิดให้ตรวจประเมินได้ หัก ล้ินชัก/ช้ัน ละ 0.5 คะแนน
     2.2 กรณี ตู้ ไม่สามารถเปิดให้ตรวจประเมินได้ หัก ตู้ ละ 2.5 คะแนน

     2.3 กรณี ห้องต่าง ๆ  ไม่สามารถเปิดให้ตรวจประเมินได้ หัก ปรับตกท้ังหน่วยงาน


