มาตรฐานกลางในการดาเนินงาน 7 ส
ลาดับ
๑

รายการ

เกณฑ์มาตรฐาน

- โต๊ะทางาน

๑.ทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ ก่อนเลิกงานวันละ ๑๕ นาที

- วัสดุ/อุปกรณ์ประจาโต๊ะทางาน

๒. จัดระเบียบของใช้ในลิ้นชัก
๓. ไม่วางสิ่งของที่ไม่เกี่ยวกับงานไว้ใต้กระจกโต๊ะ
๔. พื้นที่โดยรอบโต๊ะ สะอาด เร ียบร้อย
๕. เมื่อเลิกงาน ห้ามมีสงิ่ อื่นใดวางบนโต๊ะ

๒

เก้าอี้

๑. เลื่อนเก็บใต้โต๊ะเมื่อเลิกงาน
๒. ไม่พาดเสื้อไว้ที่พนักเก้าอี้
๓. ทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
๔. ซ่อมแซมเมื่อมีการชารุด
๕. มีเบาะรองนั่งได้ไม่เกิน 1 ชิน
้

๓

อุ ป ก รณ์ /เคร อื่ งมื อ/เค ร อื่ งใช้ ๑. สภาพอุป กรณ์ /เครอื่ งมือ /เครอื่ งใช้สานั กงาน พร้อ มใช้งาน
สานักงาน

และปิดหลังการใช้งาน
๒. มีการจัดวางอย่างเป็นระเบียบ
๓. บร ิเวณ โดยรวมของที่ ว างอุ ป กรณ์ /เคร อื่ งมื อ /เคร อื่ งใช้
สานักงาน สะอาดและเร ียบร้อยครบทุกจุด

๔

โทรศัพท์

๑. ทาความสะอาดอย่างสม่าเสมอ
๒. ติดตั้งและจัดเก็บสายอย่างเร ียบร้อย
๓. จัดวางอย่างมีระเบียบ

ลาดับ
๕

รายการ
ตู้ เอ ก ส าร/ตู้ เก็ บ แ ฟ้ ม /ตู้ เก็ บ
อุปกรณ์สานักงาน

เกณฑ์มาตรฐาน
๑. คัดแยกและตรวจสอบเอกสารทุก ๓ เดือน
๒. จัดแบ่งพื้นที่ในตู้ เพื่อเก็บอุปกรณ์ตามความเหมาะสม
๓. ติดป้ายสันแฟ้ม เพื่อสะดวกแก่การค้นหา
๔. ทาความสะอาดสัปดาห์ละ ๑ ครัง้

๖

โต๊ะ/เก้าอี้ห้องประชุม

๑. ไม่นาสิ่งของที่ไม่เกี่ยวข้องวางไว้ในห้องประชุม
๒. จัด โต๊ ะ เก้ าอี้ หลั งการใช้งาน และพร้อมส าหรับ การใช้งาน
ครัง้ ต่อไป
๓. ทาความสะอาดอยู่เสมอ
๔. จัดเครอื่ งเสียงให้พร้อมใช้งาน
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อุปกรณ์งานบ้านงานครัว

๑. ทาความสะอาดทุกวัน
๒. มี ก ารจัด วางอุ ป กรณ์ /วั ส ดุ /สิ่ งของ อย่ างเป็ น ระเบี ย บและ
สะอาด
3. เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว ให้จด
ั เก็บ/ทิ้ง ให้เร ียบร้อย
4. รักษาความสะอาดเครอื่ งครัว ไม่กองสุมเครอื่ งครัว จาน
แก้วน้า
5. จัดมุมกาแฟให้อยู่ในบร ิเวณที่เหมาะสม
6.ไม่ปรุงอาหารในบร ิเวณสานักงาน
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ถังขยะ

๑. ให้ มี ถั ง ขยะแห้ ง วางไว้ ข้ า งโต๊ ะ ท างาน คนละ ๑ ใบ และ
ทาความสะอาด ทุกวันไม่ให้มีขยะตกค้าง

การแบ่งเขตและกาหนดผู้รบ
ั ผิดชอบพื้นที่ดาเนินกิจกรรม 7ส
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุร ี
พื้ นที่บร ิเวณโซน A

มอบหมายให้ ฝ่ายอานวยการเป็นผู้ รบ
ั ผิ ดชอบ
ผู้กากับโซน

ผู้อานวยการกลุ่มงานประสานและสนับสนุน
การบร ิหารงานพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน นางปาร ิชาติ ชาญพานิชย์
พื้นทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ห้องปฏิบัติงานพัฒนาการจังหวัด

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
๑. นางสาวธีรยา เจร ิญสุข
2. นางปาร ิชาติ ชาญพานิชย์
๓. นางสาวสุทธิชา ดาสะอาด

บร ิเวณ ชั้ น วางโท รศั พ ท์ /แ ฟ้ ม เสน อ /ลงรับ -ส่ ง ๑. นางณัฐฤษตา ว ิจารณ์
หนังสือ

๒. นางปิ่ นทอง สีสว่าง
3. นายสิวโรจน์ ทับห้าง

บร ิเวณเครอื่ งถ่ายเอกสาร

๑. นางสาวปัญจรัตน์ ฐิติรชั ชพันธุ ์
2. นางสาวอัจฉรา พรหมาตร์
3. นายเอกรัฐ ตั้งชู
4. นางสาวศิร ิ เมืองสมบัติ

พื้ นที่บร ิเวณโซน B

มอบหมายให้ กลุ่ มงานสารสนเทศการพั ฒนาชุ มชน เป็นผู้ รบ
ั ผิ ดชอบ
ผู้กากับโซน

ผู้อานวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน

นายอนันต์ รักมิตร

พื้นทีร่ บ
ั ผิดชอบ
ศูนย์บร ิการข้อมูลข่าวสาร

ผู้รบ
ั ผิดชอบ
๑. นางสาวศิร ิพร บัวไสว
2. นางสาวศิขภิญณ์ เอมทิพย์
3. นายอนันต์ รักมิตร
4. นางสาวอวยพร สระทองหน

พื้นที่บร ิเวณโซน C

มอบหมายให้ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพั ฒนาชุมชนเป็นผู้รบ
ั ผิดชอบ
ผู้กากับโซน

ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน

นางสาวอร ิยา สายน้าเขียว

พื้ นที่รบ
ั ผิดชอบ

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

มุมกาแฟ

1. นางสาวอร ิยา สายน้าเขียว
2. นางสาวไสวร ินทร์ จงหวัง

บร ิเวณพื้นที่ด้านหน้าสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด

๑. นายอานวย คาเขียน
2. นางว ีรพร ศร ีพุฒตาล
3. นางสาวฟาติมา ชูชน
ื่

พื้นที่บร ิเวณโซน D

มอบหมายให้ กลุ่มงานส่ งเสร ิมการพัฒนาชุมชน เป็นผู้รบ
ั ผิดชอบ
ผู้กากับโซน

ผู้อานวยการกลุ่มงานส่งเสร ิมการพัฒนาชุมชน

ผู้ประสานงาน

นางปิยะนุช มนต์ขลัง

พื้ นที่รบ
ั ผิดชอบ

ผู้รบ
ั ผิดชอบ

บร ิเวณห้ อ งปฏิ บัติ งานกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตร ี 1. นางศิร ิรัตน์ หยกสุร ิยันต์
จังหวัดเพชรบุร ี

2. นางสาวอภิชญา กาชัย
3. นางสาวอรพินท์ ศร ีบุญคง
4. นายธีรฉัตร พรแดง
5. นางสาวณิชากร เดิมทอง

บร ิเวณห้องประชุมสานักงานฯ

1. นางปิยะนุช มนต์ขลัง
2. นางแสงอรุณ พหุพันธ์
3. นายชลธี ธนินโกศล
4. นางสาวศร ินยา หอมนาน

หน้ าที่ผู้กากั บโซน
๑. บร ิหารการดาเนินกิจกรรม 7ส อย่างต่อเนื่องและจร ิงจัง
๒. ประสานงานร่วมกับผู้กากับโซนทั้ง 4 โซน
๓. จัดแบ่งพื้นที่เขตย่อย ตามความเหมาะสมของโซน
๔. ให้คาปร ึกษาและข่าวสารแก่สมาชิกภายในโซน

หน้ าที่ผู้ประสานงาน
๑. แจ้งข้อมูลข่าวสารการดาเนินกิจกรรม 7ส ให้แก่สมาชิกภายในโซนทราบ
๒. ประสานกั บผู้ประสานงานระดั บโซนและสมาชิกภายในโซน ในการร่วมด าเนิ นกิจกรรม 7ส ให้เป็น ไป
ตามมาตรการฯ
หน้ าที่ผู้รบ
ั ผิดชอบ
๑. ดาเนินการตามมาตรการในการดาเนินกิจกรรม 7ส ของสานักงานฯ
๒. ดูแลพื้นที่รบ
ั ผิดชอบให้เร ียบร้อย สะอาด สวยงาม

