คู่มือกิจกรรม 7 ส
7ส
พัฒนา
ชุมชน

เพชรบุรี

สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

ความหมายและความสาคัญของ 7 ส
7 ส คือ เทคนิคหรือวิธีการจัดหรือปรับปรุงสถานที่ทางาน หรือสภาพทางานให้เกิดความสะดวก
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด หรือเอื้ออานวยให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน ความปลอดภัยและ
คุณภาพของงาน อันเป็นพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิต

สะสาง = ORGANIZAION
การจัดแยกระหว่างสิ่งที่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานกับสิ่งของที่ไม่จาเป็นต้องใช้ในการ
ปฏิบัติงานให้ออกจากกันอย่างชัดเจน

สะดวก = NEATNESS
การจัดสิ่งของที่จาเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานให้ถูกที่ถูกทาง
เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหยิบใช้งานมากที่สุด

สะอาด = CLEANING
การกาจัดสิ่งสกปรก ฝุ่นละออง และสิ่งไม่พึงประสงค์ให้
หมดไป

สุขลักษณะ = STANDARDIZATION
การรักษาและปรับปรุงการปฏิบัติ3 ส แรก โดยกาหนดเป็นมาตรฐาน
และปฏิบัติให้ดีขึ้นและรักษาให้ดีตลอดไป

สร้างนิสัย = DICIPLINE
การมีความสามารถที่จะปฏิบัติในวิธีการต่าง ๆ ที่
สนับสนุนเพื่อสร้างให้สภาพภายในสถานที่ทางาน
เกิดอุปนิสัยที่ดี และมีระเบียบวินัย

สวยงาม = การสร้างบรรยากาศในห้องทางานให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
คือ สร้างบรรยากาศในการทางานโดยการตกแต่งให้มีสีสัน
ดูดี สบายตา สบายใจ เพื่อให้รู้สึกสดชื่นน่าทางานและมีแรงดึงดูดในการทางาน

สิ่งแวดล้อม = ประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
คือ การประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม การรักษาสิ่งแวดล้อม
ยึดหลัก 1A3R คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า ได้ประโยชน์สูงสุด
และเกิดผลเสียต่อส่วนรวมน้อยที่สุด
ยึดหลัก 1A 3R คือ
A = Avoid
R = Reduce
R = Reuse
R = Recycle

หลีกเลี่ยงการใช้
ลดการใช้
นากลับมาใช้
นาไปผลิตใหม่

ประโยชน์ของ 7 ส
1. หน่วยงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น
3. สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทางาน
4. มีความปลอดภัยในการทางาน
5. เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ช่วยการบารุงรักษาอุปกรณ์
6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น
7. เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ความสาคัญของ 7 ส สร้างสุข
5 ส สร้างนิสัย 2 ส สร้างบรรยากาศ 7 ส สร้างสุข เพื่อทาให้หน่วยงานมีความเป็น
ระเบียบเรียบร้อย สะอาดปลอดภัย น่าอยู่ น่าทางาน
1. มีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้งกับการเพิ่มผลผลิต
2. มีความเกี่ยวข้องกับการประหยัดทรัพยากรและเวลา
3. มีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อถือของผู้รับบริการ
4. มีความเกี่ยวข้องกับปัญหามลภาวะ
5. มีส่วนสนับสนุนให้เกิดการทางานเป็นทีมและความสามัคคีในหน่วยงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติ

ส 1 สะสาง
“แยกให้ชัดเจน ขจัดให้ออก”
ทาไมต้องสะสาง
1.
2.
3.
4.
5.

ที่ทางานคับแคบลง (ทุกวัน) รวมทั้งมีของที่วางเกะกะมากขึ้น
ไม่มีที่จะเก็บของ หรือตู้เก็บของไม่พอ
หาเอกสารหรือของใช้ที่จาเป็นไม่พบ
เสียเวลาค้นหาเอกสารหรือของใช้ (ครั้งละหลายนาทีหรือมากกว่า
เครื่องมือเครื่องใช้ หรือวัสดุอุปกรณ์เกิดความสูญเสีย หรือเสียหายบ่อยหรือ
เสื่อมสภาพ
6. ตรวจสอบเอกสารหรือวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ยาก
7. ของหายบ่อย ของที่ควรจะอยู่ในที่หนึ่งกลับไปอยู่ที่หนึ่ง ฯลฯ
ทาไมต้องเสียเวลาค้นหา
1.
2.
3.
4.

มีของที่ไม่ต้องการใช้ปะปนอยู่เป็นจานวนมาก
มีการวางสิ่งของไม่เป็นที่แน่นอน
ไม่มีป้ายแสดงบอกตาแหน่งของสิ่งของไว้
ไม่เก็บของเข้าที่เดิม (เมื่อนาไปใช้แล้ว)

หลักการสะสาง
“แยกของที่ไม่ต้องการ/ไม่จาเป็นต้องใช้ ออกจากสิ่งที่ต้องการ/จาเป็นต้องใช้”
การเริ่มต้นสะสาง
1. การกาหนดเกณฑ์ว่าสิ่งของอะไรบ้างที่จาเป็นต้องทาการสะสาง และแจ้งรายละเอียด
ให้ทุกคนทราบ
2. แยกของที่ “จาเป็น” และสิ่งของที่ “ไม่จาเป็น” ออกจากกัน
3. ขจัดสิ่งที่ของที่ “จาเป็น” หรือของที่มีมากเกินความจาเป็นออกแล้วทิ้งหรือทาลาย

จุดที่ควรสะสาง
1. บนโต๊ะทางานและลิ้นชักโต๊ะทางานของแต่ละคน
2. ตู้เก็บเอกสาร/ ตู้เก็บของ/ชั้นวางของ
3. บริเวณรอบโต๊ะทางาน
4. ห้องเก็บของ
5. มุมอับต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกที่ทางาน
6. พื้นของสถานที่ทางานรวมทั้งเพดาน
7. บอร์ด ประกาศ คาสั่ง ระเบียบ
ประโยชน์ที่ได้รับจากสะสาง
1. ขจัดความสิ้นเปลืองของการใช้พื้นที่ กล่าวคือ มีพื้นที่ว่างจากการขจัดสิ่งของที่ไม่จาเป็น
หรือวางไว้เกะกะออกไป
2. ขจัดความสิ้นเปลืองทรัพยากร วัสดุ อุปกรณ์เครื่องใช้
3. ลดปริมาณการเก็บ/สารองวัสดุสิ่งของ
4. ลดการเก็บเอกสารซ้าซ้อน
5. เหลือเนื้อที่ของห้องทางาน ตู้ หรือชั้นเก็บเอกสารไว้ใช้ประโยชน์มากขึ้น
6. ลดเวลาการค้นหาเอกสาร
7. สถานที่ทางานดูกว้างขวาง โปร่ง / สะอาดตายิ่งขึ้น
8. ลดข้อผิดพลาดจากการทางาน

ข้อควรระวัง
ของดีติดไปของไม่ดี = สูญเปล่า
ของไม่ดีติดไปกับของดี = เสียชื่อ

ส 2 สะดวก
“หยิบง่าย หายก็รู้ ดูก็งามตา”
หลักการสะดวก
1.
2.
3.
4.

วางของที่ใช้งานให้เป็นที่ทาง/มีป้ายบอก
นาของไปใช้งานแล้วนามาเก็บไว้ที่เดิม
วางของที่ใช้งานบ่อยไว้ใกล้ตัว
จัดของที่ใช้งานให้เป็นหมวดหมู่

ขั้นตอนวิธีการดาเนินกิจกรรมสะดวก
สะสาง

ขจัดของที่ไม่ต้องการทิ้งไป

สะดวก

จัดวางให้เป็นหมวดหมู่

กาหนดที่วางของให้แน่ชัด

มีป้ายชื่อแสดงที่วางของ

ของที่วางไว้ต้องติดชื่อด้วย

เขียนที่วางของต่าง ๆ ไว้ในผัง

ตรวจเช็คพื้นที่เป็นประจา

รายละเอียดการดาเนินการในแต่ละขั้นตอน มีดังนี้
1. การกาหนดที่วางของในสานักงาน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางของ โต๊ะทางาน เครื่องถ่ายเอกสาร โต๊ะวาง
คอมพิวเตอร์ โต๊ะพิมพ์ดีด ควรจัดทาผังห้องทางานและตาแหน่งของอุปกรณ์ต่าง ๆ ดังกล่าวไว้เพื่อให้
ทราบทั่วไป (หลังจากมีการปรึกษาหารือร่วมกันแล้ว) ต่อจากนั้นควรศึกษาเทคนิคในการวางของและ
เลือกใช้ให้เหมาะสม เช่น
 การจัดแยกของใช้ตามหน้าที่ในการใช้งานและนาวางไว้ในที่กาหนดไว้ (ตามผัง)
 ควรวางสิ่งของที่จาเป็นต้องใช้บ่อย ๆ ไว้ให้ใกล้มือ ส่วนของที่ไม่ใช้บ่อย หรือนาน ๆใช้ให้วางแยก
ไว้ต่างหาก
 การวางของที่มีรูปทรงสูงให้วางไว้ด้านใน (ของตู้ / ชั้นเก็บของ) ส่วนของที่มีรูปทรงต่ากว่าให้วาง
ไว้ด้านนอก
 การวางของหนัก ควรวางไว้ข้างล่าง (ของตู้/ชั้นเก็บของ) ส่วนของที่เบาให้วางไว้ข้างใน
 สาหรับของที่ใช้บ่อยครั้งวางไว้ในระดับความสูงเท่ากับช่วงตัว

ประโยชน์ที่ได้รับจากสะดวก
1. ลดเวลาการหยิบของมาใช้งาน โดยไม่ต้องเสียเวลาค้นหา
2. ลดเวลาการทางานในภาพรวม ทั้งนี้ หากงานดังกล่าวสะดวกเป็นงานเกี่ยวกับการใช้บริการ
ประชาชนก็จะทาให้ประชาชนได้รับบริการ ที่รวดเร็วขึ้น
3. ตรวจสอบสิ่งของต่าง ๆ ง่ายขึ้น ดูงามตา
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน ถ้าหากทางานในแต่ละเรื่อง / แต่ละชิ้น เสร็จเร็วขึ้น ก็จะมี
เวลาทางานอื่น ๆ ได้เพิ่มมากขึ้น
5. เพิ่มคุณภาพของผลผลิต/ผลงาน ทั้งนี้จากการที่ผู้ปฏิบัติงานมีเวลาตรวจสอบคุณภาพ ของ
งานที่จะส่งมอบให้ประชาชนผู้รับบริการ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง
จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีต่อหน่วยงานด้วย
6. ขจัดอุบัติเหตุทาให้ผู้ปฏิบัติงานได้รับความปลอดภัยในการทางานยิ่งขึ้น
7. เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีในการทางาน ซึ่งจะส่งผลต่อสุขภาพกาย และใจทั้งของ
ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนผู้รับบริการ

ส 3 สะอาด
“เสียเวลาเก็บของเข้าที่ 1 นาที ดีกว่าค้นหา 45 นาที”
ทาไมต้องทากิจกรรมสะอาด
1. สภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศในการทางานไม่สดชื่น แจ่มใส
2. เครื่องมือ/เครือ่ งใช้หรือวัสดุอุปกรณ์ในการทางานเสื่อมสภาพ หรือเสียบ่อยใช้งานไม่
สะดวก
3. ค้นหาสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดความสกปรกเลอะเทอะ หรือเกิดเศษขยะต่างๆ เพื่อหาทาง
ขจัดสาเหตุของปัญหา และวางแผนดาเนินการแก้ไข
4. ปัด กวาด เช็ดถู ให้ทั่วถึงไม่เว้นแม้กระทั่งจุดเล็ก ขอบหรือมุมอับต่าง ๆ
5. ทาร่วมกันทั้งหน่วยงาน “BIG CLEANING DAY” อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
หลักสาคัญในการทาความสะอาด
1. ต้องมีการมอบหมายความรับผิดชอบ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้ผู้ทาความ
สะอาดประจา
2. อุปกรณ์ เครื่องใช้ ถ้าใช้งานร่วมกัน เมื่อใช้งานเสร็จแล้วให้ทาความสะอาดทันที หากเป็น
ของที่ใช้เพียงผู้เดียวให้ทาความสะอาดก่อนเริ่มทางานและหลังเลิกทางาน
3. ควรมีการกาหนดช่วงเวลาการทาความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้เป็นประจาทุกวัน เช่น 5
นาทีและมีการกาหนดวันทาความสะอาดเป็นประจาในแต่ละสัปดาห์ แต่ละเดือน และ
กาหนดวันความสะอาดครั้งใหญ่ โดยทุกคนทุกพื้นที่ทา พร้อมกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(BIG CLEANIANG DAY)

4. เมื่อทาได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง อาจจะเป็น 1-3 เดือนแล้วควรมีการกาหนดแนวทาง
วิธีการหรือขั้นตอนการทาความสะอาดทั่วทั้งสานักงาน
จุดที่ควรทาความสะอาด
1. ตามพื้น ฝาผนัง บริเวณมุมอับต่าง ๆ
2. บนและใต้โต๊ะทางาน ชั้นวางของ ตู้เอกสาร (ทั้งภายในและภายนอกตู้)
3. บริเวณเครื่องมือ/อุปกรณ์ และที่ตัวเครื่องมือ/อุปกรณ์ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์
เครื่องทาสาเนา ฯลฯ
4. เพดานห้อง และมุมเพดาน
5. หลอดไฟ และฝาครอบหลอดไฟ
ประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมสะอาด
1. สภาพ/บรรยากาศการทางานสดชื่น น่าทางาน/น่าอยู่
2. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ
3. ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือ เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ให้ยาวนานยิ่งขึ้นลดอัตราของ
เสีย (ที่เกิดจากการเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ อาทิ กระดาษ กรณีเครื่องถ่ายเอกสารถ่ายได้
ไม่ชัด)

ทั้งนี้สิ่งสาคัญในการรณรงค์ให้ทกุ คนรักษาความสะอาดก็คือ หัวหน้าต้องลงมือทาเอง

ส 4 สุขลักษณะ
“ทา 3 ส เป็นนิจ สุขภาพจิตสดใส”
ปฏิบัติ 3 ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด อย่างต่อเนื่องและปรับปรุงให้ดีขึ้น
ขั้นตอนการทาสุขลักษณะ
1. กาหนดให้มีการปฏิบัติกิจกรรมโดยเฉพาะ สะสาง สะดวก สะอาด อย่างต่อเนื่อง เช่น
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน
2. กาหนดมาตรฐาน หรือ แนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ 3 ส แรก อย่างชัดเจน และ
เป็นที่ยอมรับของสมาชิกในพื้นที่การกาหนดมาตรฐานของพื้นที่โดยทั่วไปมักให้กลุ่มสมาชิก
ในพื้นที่เป็นผู้กาหนดในช่วงเริ่มต้นทากิจกรรม เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้ง่าย และได้รับ
ความร่วมมือจากสมาชิกในพื้นที่
3. แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดาเนินกิจกรรม 5 ส เพื่อให้เกิดการรักษามาตรฐาน
ต่อเนื่อง
หลักเกณฑ์
1. จะต้องรักษาสิ่งที่ทาดีมาแล้วทั้ง 3 ส ให้ดีตลอดไป
2. แก้ไขปรับปรุงสถานที่ทางานให้สดชื่นน่าทางาน
3. กาหนดเป็นมาตรฐานของ ส แต่ละ ส โดยลาดับวิธีปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการทาสุขลักษณะ
1.
2.
3.
4.
5.

สถานที่ทางานเป็นระเบียบเรียบร้อย สดชื่น น่าทางาน
ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์
ผู้ปฏิบัติงานเกิดความภาคภูมิใจในหน่วยงาน
ผู้ปฏิบัติงานเข้าใจวิธีการปฏิบัติ (สุขลักษณะ) อย่างมีมาตรฐาน
ประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น

ส 5 สร้างนิสัย
“ปฏิบัติตามกฎระเบียบ วินัย เป็นนิสัยที่ดี”
สร้างนิสัย เป็นกิจกรรมที่สาคัญที่สุดของกิจกรรม 5 ส เนื่องจากกิจกรรม 5 ส ในภาพรวมจะประสบ
ความสาเร็จหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนที่เป็นผู้นากิจกรรมนี้มาดาเนินการโดยทา 4 ส อย่างต่อเนื่องเป็นปกติจน
กลายเป็นนิสัย
หลักการสร้างนิสัย
1. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วทั้ง 4 ส ให้ดีตลอดไป
2. ให้ความรู้เพิ่มเติมในด้านต่าง ๆ
3. กระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรฐานและระเบียบของหน่วยงาน ในเรื่องราวต่าง ๆ
อย่างเคร่งครัด
4. กาหนดวันทากิจกรรม 5 ส เป็นประจาทุกวัน อาทิ 5 นาที กับ 5 ส”หรือเป็นประจาทุก
สัปดาห์เช่น วันทาความสะอาดประจาสัปดาห์
5. ผู้บริหารต้องคอยกระตุ้นและติดตามการปฏิบัติเสมอ โดยถือว่าการทากิจกรรม 5 ส เป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานปกติประจา
6. จัดกิจกรรมส่งเสริม เช่น การประกวดพืน้ ที่และมอบรางวัล เพื่อสร้างขวัญและกาลังใจต่อ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ส 6 สวยงาม
“การสร้างบรรยากาศในห้องทางานให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย”
เพื่อสร้างบรรยากาศในการทางานให้รู้สึกสดชื่นน่าทางาน เป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างบรรยากาศในการทางาน
โดยการตกแต่งให้มีสีสัน ดูดี สบายตา สบายใจ เพื่อให้รู้สึกสดชื่นน่าทางาน และมีแรงดึงดูดในการทางาน

ส 7 สิ่งแวดล้อม
“การประหยัดพลังงานเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม”
เพื่อการประหยัดพลังงานและอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม เปิด-ปิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นเวลา
และปิดทุกครั้งที่ไม่ใช้งานการใช้ปริมาณกระดาษลดลง ปฏิบัติตามหลัก 1A 3R เพื่อการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า
ได้ประโยชน์สูงสุด และเกิดผลเสีย ต่อส่วนรวมน้อยที่สุด

หลัก 1A 3R ประกอบด้วย
Avoid คือ ทุกย่างที่ใช้ต้องคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ เสี่ยงใช้หรือบริโภคสิ่งต่าง ๆ ที่ทาให้สิ้นเปลือง
พลังงานเกินความจาเป็น
Reduce คือ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่จาเป็นลง เช่น ลดการใช้กระดาษ ลดการใช้ไฟฟ้า
Reuse คือ การใช้ให้คุ้มค่าที่สุด การนากลับมาใช้ซ้า เช่น หนังสือ กระดาษ
Recycle คือ การเลือกใช้หรือการนาสิ่งของไปแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น ขวดแก้ว พลาสติก และ
โลหะ เป็นต้น

ประโยชน์ของการทากิจกรรม
1. ประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 สามารถทางานได้อย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
 บรรยากาศการทางานและสถานที่ทางานดีขึ้น
 มีสภาพจิตใจแจ่มใส อารมณ์ดี และขวัญกาลังใจดี
 มีความปลอดภัยในการทางาน
 มีส่วนร่วมในการปรับปรุงงานและสถานที่ทางาน
 เพิ่มประสิทธิภาพในการทางาน
 สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
 มีสถานที่ทางานที่เป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ประโยชน์ของหน่วยงาน
 เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและสร้างผลงาน
 ลดการสูญเสียและความสิ้นเปลือง
 มีพื้นที่และเนื้อที่ใช้งานมากขึ้น
 ผู้รับบริการให้ความเชื่อถือและเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น
 เปิดโอกาสให้สามารถนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้น

ปัจจัยสาคัญที่มีผลต่อความสาเร็จในการทากิจกรรม
การทากิจกรรม 7 ส จะประสบความสาเร็จมากน้อยเพียงไร ขึ้นอยู่กับปัจจัยสาคัญ 2 ด้าน คือ
ด้านบุคคลและด้านการดาเนินงาน

ด้านบุคคล
ผู้บริหารระดับสูง
1. ต้องให้ความสาคัญและสนับสนุนอย่างจริงจัง โดยถือว่าการทากิจกรรม 7 ส เป็นส่วนหนึ่งของการ
ทางานปกติ
2. ต้องเอาใจใส่เข้าไม่มีส่วนร่วม อาทิ เป็นประธานกรรมการ 7 ส ของหน่วยงาน และคอยติดตามผลอยู่
ตลอดเวลา
3. ต้องทาหน้าที่ ดังนี้
 ทาตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการทา 7 ส เช่น ลงมือสะสาง และทาความสะอาดร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
 ตรวจสอบการดาเนินงาน 7 ส ของผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ
 ชมเชยหน่วยงานที่ทา 7 ส ได้ผลดี
ผู้ปฏิบัติงาน
1. ทุกคนต้องมีความเข้าใจหลักการขั้นตอน วิธีการทากิจกรรม 7 ส
2. ทุกคนต้องมีส่วนร่วมเป็นผู้จัดทากิจกรรม 7 ส (ไม่มีผู้สังเกตการณ์)

ด้านการดาเนินงาน
1. ต้องมีการให้การศึกษาอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจการทากิจกรรม 7 ส ให้ทุกคนในหน่วยงานทราบ
รวมทั้งจัดให้มีการศึกษาดูงานที่สามารถเป็นตัวอย่างได้ รวมทั้งขจัดข้อสงสัยทั้งปวง ต่อคาถามที่ว่า
ทาไมต้องทา 7 ส
2. มีการกาหนดมาตรฐาน และปรับระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น
3. มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบรายงานผลความคืบหน้าของกิจกรรม 7 ส ให้
ทราบทั่วกัน
4. จัดให้มีกิจกรรมเพื่อกระตุ้นส่งเสริมการทากิจกรรม 7 ส เป็นประจา เช่น
 จัดทาป้าย คาขวัญ โปสเตอร์ กระดานข่าว
 จัดทาคู่มือ แผ่นพับ และเอกสารเผยแพร่
 การตรวจพื้นที่เป็นระยะโดยผู้บริหาร เช่น การจัดให้มีกิจกรรม Morning Rally โดยไม่ บอก
ล่วงหน้า เมื่อผู้บริหารตรวจพื้นที่ใดแล้ว อาจให้ข้อสังเกต/ตักเตือน ในรูปสัญลักษณ์ เช่น ติดโบร์
แดงที่โต๊ะที่รกรุงรังเพื่อให้เจ้าของโต๊ะปรับปรุงให้ดีขึ้น
5 ทากิจกรรม 7 ส ควบคู่ไปกับกิจกรรมอื่น อาทิ กิจกรรมปรับปรุง หรือระบบข้อเสนอแนะสาคัญที่สุด
ก็คือ ความพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อทา วันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวานนี้ และทาพรุ่งนี้ให้ดีกว่าวันนี้

