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๑. ชื่อผลงาน      พ่ีขอ......หนูจัดให้  

๒. ชื่อหน่วยงาน      ทีมงานยานพาหนะ  งานสนบัสนุนบริการ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  

๓. ปีท่ีด าเนินการ    ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ 

๔. ค าส าคัญ      ขอรถ.....ต้องได้รถ 

๕. เป้าหมาย          ลดความไม่พึงพอใจของผู้รบับริการ และเพือ่ใหบ้ริการสง่ต่อผู้ป่วยทันท่วงที  

๖. ปัญหา/สาเหตุ /การแก้ไข 

 

ปัญหา สาเหต ุ การแก้ไข 

๑. รถยนต์ไม่เพียงพอ 
    ต่อความต้องการของ   
    ผู้รับบริการ               
๒. ไม่มีรถยนต์รองรบัรองกรณี                           
   เหตุฉุกเฉินทางการพยาบาล 
 

 

๑. อัตราก าลงัไม่เพียงพอ (พนกังานขับรถยนต์)          
๒. ภาระงานของหน่วยผู้รบับริการมีจ านวนมาก               
   เช่น การออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย  การนิเทศ  
   ติดตามและประเมินผลพื้นทีท่ี่ได้รับ   
   มอบหมาย                                 
๓. การเดินทางไปราชการต่างจังหวัด                         
๔. รับ-ส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุม อบรม  
    สัมมนา                     
๕. รับ-ส่งวิทยากรในโครงการต่าง ๆ                                               
๖. รับ-ส่งแพทยอ์อกตรวจผู้ป่วย 
    ศูนย์ฯ คลองกุ่ม/ ศูนย์ม่วงแค   
๗. ผู้รับบรกิารไมส่่งใบขอใช้รถยนต์ล่วงหน้า  
    ตามระเบียบปฏิบัตกิารขอใช้รถยนต์ราชการ                                                       

๑. ขอจัดสรรอัตราก าลังเพิ่ม 
๒. เตรียมรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถเพื่อ

รองรับกรณีฉุกเฉินทางการพยาบาล                 
ทุกวัน 

๓. ผู้รบับริการขอใช้รถยนต์ไปประชุม/
อบรม/สัมมนา เช้า-เย็น ระยะทาง                  
ไม่เกิน ๒๐ กิโลเมตร ให้พนักงาน               
ขับรถยนต์กลบัมาที่ส านักงาน                
เพื่อใหบ้รกิารรายอื่นต่อไป 

๔. บรหิารการจัดรถยนต์ให้กบัใบงานที่จอง 
เช่น ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน 
( Car Pool ) 
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๗. การวัดผลและการเปลี่ยนแปลง 

 ๗.๑  ก่อนแก้ปัญหา 

  จากการเกบ็ข้อมลูการจัดรถยนต์ให้บริการในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙   

ล าดับ รายการ จ านวน ร้อยละ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

รับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ 

จัดรถยนต์ใหบ้ริการได ้

ให้บรกิารรถยนต์รองรบัเหตุกรณีฉุกเฉินทางการพยาบาล 

ไม่สามารถจัดรถยนต์ใหบ้รกิารได ้

 

       ๑๔๖   ราย    

       ๑๓๑   ราย 

           ๑   ราย    

         ๑๔   ราย 

 

๑๐๐ 

๘๙.๗๓ 

 ๐.๖๘ 

 ๙.๕๙ 

 

 

  จากตารางพบว่า  ปัญหารถยนต์ไม่เพียงพอต่อการให้บริการในระยะเวลา ๑ เดือน มีจ านวน ๑๔ ราย      
ซึ่งเป็นปัญหาของผู้รับบริการที่ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก รวดเร็วในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ  สมาชิกในกลุ่ม                   
มีความเห็นว่า เป็นปัญหาท าให้ความพึงพอใจการใหบ้รกิารของหน่วยยานพาหนะลดลง และมีข้อเสนอแนะที่ต้องปรับปรุง
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการจัดรถยนต์ให้บริการได้ไม่ครบถ้วน 
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วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วยผังก้างปลา (Fish bone Diagram) 

 

            

           

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

หลังจากค้นพบปัญหา  ทีมงานยานพาหนะ ได้วางระบบการจัดรถยนต์ตามความจ าเป็นและเหมาะสม                     
โดยเลือกวิธี ทางเดียวกันไปด้วยกัน (Car pool) และปรับเวลาการเดินทางให้สอดคล้องกัน  รวมถึงการขอจัดสรรอัตราก าลัง              
ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์เพิ่ม  คาดว่าจะสามารถจัดรถให้บริการได้ครบตามความต้องการของผู้รับบริการ 

ระยะเวลาในการท ากิจกรรม  ธันวาคม  ๒๕๕๙ – มีนาคม  ๒๕๖๐ 

ขั้นตอน ธค.๕๙ มค.๖๐ กพ.๖๐ มีค.๖๐ 
วางแผน   (Plan) 

- ค้นหาปัญหา 
- วิเคราะห์ปัญหา 

                

แก้ปัญหา  (Do)                 
ตรวจสอบผล  (Check)                 
ก าหนดมาตรฐาน  (Act)                 
 

คน ระบบงาน 

เครื่องมือ

มืออ 

วิธีการ 

รถยนต์ไม่เพียงพอ 

มาไม่ตรงเวลานดั 

แ 

ผูข้อใชม้ีจ  านวนมาก 

แ 
ไปที่เดียวกนั...เดินทางไม่พรอ้ม

กนั 

แ 

พขร.มีจ  ากัด 

แ 

จดัรถตามใบขอ 

แ 

จดัรถใหบ้ริการ                  
ตามความจ าเป็น                     
และเหมาะสม 

แ 

ทางเดียวกัน                      

ไปดว้ยกนั                    

Car Pool 

 

แ 

จดัรถใหไ้ม่ได ้แจง้ผูข้อใช้

เดินทางดว้ยพาหนะอื่น 

แ 

รถยนต ์

แ 

ระเบียบปฏิบติั 

แ 
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๗.๒  หลังจากแก้ปญัหา 

  จากการเกบ็ข้อมลูการจัดรถยนต์ให้บริการในเดือนเมษายน ๒๕๖๐  

ล าดับ รายการ จ านวน ร้อยละ 

 

๑ 

๒ 

๓ 

รับใบขออนุญาตใช้รถยนต์ 

จัดรถยนต์ใหบ้ริการได ้

ให้บรกิารรถยนต์รองรบัเหตุกรณีฉุกเฉินทางการพยาบาล 

ไม่สามารถจัดรถยนต์ใหบ้รกิารได ้

 

       ๑๔๕   ราย    

       ๑๓๔  ราย 

           ๔  ราย    

           ๗  ราย 

 

๑๐๐ 

๙๒.๔๑ 

 ๒.๗๖ 

๔.๘๓ 

 

 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูลการให้บริการรถยนต์ส่วนกลาง 

 

 

   

 

 

 

131

172

151

134

182

134

14
5 7

24

6 7
1 0 0 0 1 4

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

พย59 ธค59 มค60 กพ60 มีค60 เมย60

จัดรถให้ได้ (ครั้ง) ไม่สามารถจัดรถให้ได้ (ครั้ง) เหตุฉุกเฉินทางการพยาบาล(ครัง้)
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๘. บทเรียนท่ีได้รับ        

   การใหบ้ริการรถยนตส์่วนกลาง จะมปีระสทิธิภาพที่ดี                                                               
  ๑. ต้องมีการวางระบบ /ระเบียบปฏิบัติการขอใช้รถยนตส์่วนกลางและการสื่อสารให้ชัดเจน ทั่วถึง                    
จะสามารถแก้ไขปัญหาการจัดรถยนต์ส่วนกลางใหเ้พียงพอตอ่ความต้องการของผูร้ับบรกิารได้                                                      
  ๒. การจัดรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถประจ าหน่วยงานทุกวัน เพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินทางการพยาบาล    
เพื่อสง่ต่อผู้ป่วยได้ทันท่วงที  ท าให้ผูป้่วยและญาติได้รบัความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย                                                                                                               
  ๓. การบริหารจัดการที่ดี  ท าใหผู้้รบับริการไดร้ับความสะดวก  รวดเร็ว และพึงพอใจ 

๙. การพัฒนาต่อเน่ือง 

  จัดท าคู่มือการขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ฉบบัปรับปรงุ) โดยก าหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติให้ผูร้ับบรกิาร 
ได้เข้าใจยิ่งขึ้น 

๑๐. การติดต่อทีมงาน                 

  หน่วยยานพาหนะ  งานสนบัสนุนบรกิาร  ฝ่ายบริหารทั่วไป   อาคารอ านวยการ ช้ัน ๑  โทร. ๗๐๓๐๓ 

             

๑๑. คณะท างานประกอบด้วย 

  นางพนิตนันท์   อินทุทรพัย ์  หัวหน้าทีม    
  นายสุนทร  พันทวี   สมาชิก     
  นายบุญยิ่ง  มารวิชัย   สมาชิก     
  นายชัยรัตน์  พรหมพิลา  สมาชิก     
  นายธนัท  เรืองปรีชา  สมาชิก     
  นายดนุกานต ์  หอมมะล ิ  สมาชิก 

 

 

************************************************** 


