
งานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม Oral  presentation CQI ปี 2554 
 

 

1.  ชื่อผลงาน/โครงการพัฒนา :  พัฒนาบุคลากรงานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม(การให้บริการ) 
     ที่มุ่งเน้น“แผนปรับปรุงพัฒนางานซ่อมบ ารุง-รักษา   งานช่าง  ครั้งที่ 1 / 2554  เรื่องการซ่อมแซมล่าช้า” 
2.  ค าส าคัญ  :  สรุปบันทึก  Service  Heart 
3.  เป้าหมาย  :  พัฒนาบุคลากรงานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม(การให้บริการ) เรื่อง  การซ่อมแซมล่าช้า 
 
4.  ปัญหาและสาเหตุโดยย่อ  :   
 จากการวิเคราะห์ของทีมได้พบสาเหตุความด้อยคุณภาพและโอกาสพัฒนา  ด้านบุคลากร / วัสดุ-อุปกรณ์ / ขาดช่าง
ด้านเทคนิค (ดูแลการประเมิน /และปฏิบัติ)  จึงส่งผลกระทบในการท างานต่อทีม /งาน/ระบบภายในหน่วย  และผู้รับผิดชอบ
งานไม่ทุ่มเท / มีรายการงานส่งซ่อมมากกว่าบุคลากรงานช่าง (ส่วนใหญ่เกิดจากประสบการณ์ ) รวมถึงเรื่องอะไหล่- วัสดุ-
อุปกรณ์ ในคงคลังที่ส ารองยังไม่ทันสมัย / มีงานช ารุดบ่อย / และงานบางอย่างในพื้นที่อะไหล่เครื่องมือไม่ มีจ าหน่าย เช่น 
อะไหล่เครื่องมือที่ใช้เฉพาะงาน/ที่เป็นการเสื่อมสภาพ หรือไม่มีผู้ผลิตแล้ว ท าให้งานบริการล่าช้า เพราะเสียเวลานานในการ
สั่งซื้อ / จัดหายาก     
 
5. การเปลี่ยนแปลง  :   
 ท าให้เกิดการวางแผนพัฒนาในการท างานต่อบุคคล/ต่อทีมหน่วยร่วมกัน ทางด้านงานซ่อมแซม ด้านการปรับเปลี่ยน
จัดหาอะไหล่/วัสดุ/อุปกรณ์ ระบบเอกสารที่ตอบสนองข้อมูลถึงผู้ใช้บริการ การประสานงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพให้เกิดงาน
ที่ให้บริการมีความรวดเร็ว/มีความพึงพอใจมากขึ้น และมีการพัฒนางานภายในหน่วยอย่างต่อเนื่อง 
 
6.  การวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลง  :   
 เพ่ือเพ่ิม  (1.) อัตราการซ่อมแล้วเส ร็จทันเวลาก าหนดมากกว่าร้อยละ 90 (2.) อัตราการประชุม /นิเทศติดตามผล
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์/เดือนมากกว่าร้อยละ 80 (3.) ย่อมได้รับความพึงพอใจจากผู้รับบริการ ร้อยละ 80 
   
7.  สรุปงานโดยย่อ  :   
 ระดับความส าเร็จ ของการน าผลงาน  CQI นี้  สามารถน ามาใช้ ให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางา นซ่อมบ ารุงรักษาให้มี
ประสิทธิภาพ มีความรวดเร็ว ได้คุณภาพ  เพ่ือให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ และเพ่ือตอบสนองเป้าหมายสูงสุดขององค์กร   
  
8.  บทเรียนที่ได้รับ :   
 การสร้างผลส าเร็จของการด าเนินงานบุคคล/ทีมหน่วย และเอ้ือต่อระบบเป็น ไปในแนวทางเดียวกัน / มีการปฏิบัติ / 
มีความร่วมมือและเข้าใจ งานที่ดีข้ึน สามารถท าให้ผู้ใช้บริการรับรู้ /ให้ความร่วมมือและเข้าใจขั้นตอนการด า เนินงานของ
บุคลากร/ของใบส่งซ่อม และงานบริการที่นอกเหนือระบบตามท่ีได้รับมอบหมายได้ดีข้ึน 
9.  การติดต่อกับทีมงาน  :  
  ชื่อกลุ่ม  (Service  Heart) บริการด้วยใจ     
   ผู้น าเสนอ  :   นางศตพร  พลายมนต์  งานธุรการ(งานซ่อมฯ) เลขาฯกลุ่ม 

-  บริหารงานภายในหน่วย  :   นายจักรกฤษณ์  ค าถาวร    หัวหน้างานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม  ประธานกลุ่ม 
-  ที่ปรึกษากลุ่ม              :   นางอารัญยา  รักษาสัตย์    หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

 โดยอยูภ่ายใต้การบริหารจัดการ  ของ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  กลุ่มภารกิจอ านวยการ   
- รายช่ือกลุ่ม / มีสมาชิกรับผิดชอบงาน  3  หน่วย  จ านวน  15  คน   
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1)  หน่วยซ่อมบ ารุง มี  6  คน   
 มีข้าราชการ  1  คน / ลูกจ้างประจ า  4  คน / งานธุรการ 1 คน  และลูกจ้างรายคาบ  1  คน  ได้แก่ 
 1.  นายจักรกฤษณ์  ค าถาวร   ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  หัวหน้างานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม      
 2.  นายประสิทธิ์  แก่นสนธิ์   ต าแหน่งช่างปูน  มอบหมายให้ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า/ช่างประปา และงาน 
     อิเลคทรอนิคเบื้องต้น   
 3.  นายประทีป  พวงสันเทียะ   ต าแหน่งช่างไม้ครุภัณฑ์   
 4.  นายพยนต์  ทองสุข    ต าแหน่งช่างสี   
 5.  นายสุวัฒน์  บุญศรี    ช่วยงานประปา/ช่วยงานไฟฟ้า  ที่เป็นงานย่อย/งานง่าย   
 6.  นางศตพร  พลายมนต์  ดูแลระบบงานธุรการ/เอกสารทั้งหมดที่เก่ียวข้องกับงานซ่อมบ ารุงและ  
     สิ่งแวดล้อม   
 
2)  หน่วยสถานที(่งานสิ่งแวดล้อม)  มี  8  คน   
 มีลูกจ้างประจ า  6  ราย (ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้  3  คน/พนักงานช่วยการพยาบาล 2 คน) /ลูกจ้างชั่วคราวด้วย
เงินบ ารุง(ต าแหน่งคนงาน)    2  ราย ได้แก่ 
 1.  นายอุดม  อนุพันธ์  มอบหมายให้เป็นหัวหน้าทีมหน่วยสถานที่(งานสิ่งแวดล้อม)และปฏิบัติ 
 2.  นายอุทัย  ค าพอง    เป็นรองหัวหน้าทีมหน่วยสถานที่(งานสิ่งแวดล้อม)และปฏิบัติ  
 3.  นายสมพงษ์  เกิดเล็ก    
 4.  นายสุวิทย์  คงชาวนา    
 5.  นายจ ารูญ  ทรัพย์ชิต    
 6.  นายอุดม  ถึกคุ้ม  และ     
 7.  นายสัมพันธ์  โพธิ์ทอง  
 8.  นายธนากร  เหลืองรุ่งทรัพย์    
 
3)  หน่วยบ าบัดน้ าเสีย   
มีลูกจ้างประจ า(ต าแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้)  1 คน  ได้แก่   
-  นายศุภนันทนนท์  นิ่มแสง   รับผิดชอบงานดูแลครบระบบฯ 
ติดต่อสอบถาม/รับค าปรึกษาที่เก่ียวกับระบบ/งานภายในหน่วย กรุณาแจ้ง  5207   
หรือ  E-mail  Sta2511@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Sta2511@hotmail.com
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1.  รายละเอียดประวัติของสมาชิกกลุ่ม  หน่วยงานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม 
 
ล าดับ
ที ่

ชื่อ - สกุล หน้าที่ การศึกษา อายุ
(ปี) 

ประสบการณ์
(ปี) 

 หน่วยซ่อมบ ารุง     

1. นายจักรกฤษณ์  ค าถาวร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน 
หัวหน้างานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม 

ปวส. 36  

2. นายประสิทธิ์  แก่นสนธิ์ ช่างปูน /มอบหมายให้ปฏิบัติงานไฟฟ้าและ
ช่วยงานอิเลคทรอนิคเบื้องต้น 

   

3. นายประทีป  พวงสันเทียะ ช่างไม้ครุภัณฑ์ ม.6 53 15 

4. นายพยนต์  ทองสุข ช่างสี ม.3 46 14 
5. นายสุวัฒน์  บุญศรี ช่างประปา / ลูกจ้างรายคาบ มศ.3 65 45 

6. นางศตพร  พลายมนต์ พนักงานพิมพ์ ส 2 / รับผิดชอบงานธุรการทั้ง
ระบบที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน 

ปวช .
( สาขา
เลขานุกา
ร) 

43 18 

 หน่วยสถานที(่งานสิ่งแวดล้อม)     
1 นายอุดม  อนุพันธ์ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มอบหมายให้เป็นหัวหน้า

ทีมหน่วยสถานที(่งานสิ่งแวดล้อม) 
ปวช .
(สาขา 
ช่างยนต์)      

49 24 

2 นายอุทัย  ค าพอง ผู้ช่วยเหลือคนไข้  เป็นรองหัวหน้าทีมหน่วย
สถานท(ีงานสิ่งแวดล้อม) 

ม.3 44  

3. นายสมพงษ ์ เกิดเล็ก พนง . ช่วยการพยาบาล / ปฏิบัติงาน
สิ่งแวดล้อม 

ป.4 55 36 

4. นายสุวิทย์  คงชาวนา ผู้ช่วยเหลือคนไข้  / ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ม.3 59 38 
5. นายจ ารูญ  ทรัพย์ชิต พนง.ช่วยการพยาบาล /  

ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม 
ป.4 51 34 

6. นายอุดม  ถึกคุ้ม พนง.ช่วยการพยาบาล /  
ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม 

ป.4 58 33 

7. นายสัมพันธ์  โพธิ์ทอง คนงาน / ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม ม.3   

8. นายธนากร  เหลืองรุ่งทรัพย์ คนงาน / ปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อม    
 หน่วยบ าบัดน้ าเสีย     

1. นายศุภนันทนนท์  นิ่มแสง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ /  
ดูแลงานระบบบ าบัดน้ าเสีย  

ม.3 45 14 
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2.  การค้นหาปัญหา / โอกาสพัฒนา 
 2.1  วิเคราะห์ของทีมหน่วยซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม  ได้ท าการศึกษา  และเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการ / งานบริการ 
พบสาเหตุความด้อยคุณภาพ  หรือโอกาสพัฒนา ดังตารางวิเคราะห์ปัญหา  ต่อไปนี้ 
 
ล าดั
บท่ี 

หัวข้อปัญหา / โอกาสพัฒนา ความเป็นไปได้ ความรุนแรง ความถี่ รวมคะแนน 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. บุคลากร   ค าอธิบายเช่น              
 - ไม่ทุ่มเท รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่   3    3     4 10 

 -  มีรายการส่งซ่อมมาก บุคลากรมีงาน
อ่ืนที่ได้รับมอบหมายนอกเหนือจากงาน
ประจ า 

  3   2     3  8 

 -  การก ากับติดตามประเมินผล
ผู้ปฏิบัติงานไม่สม่ าเสมอ / ภารกิจมาก 

   4   3     4 11 

2. วัสดุ  อุปกรณ์   เครื่องมือช่าง อะไหล่ที่
ไม่มีในคงคลัง  ค าอธิบายเช่น 

             

 -  ไม่ทันสมัยไม่สะดวกในการใช้งาน   3     4   3  10 

 -  ช ารุดบ่อย / ขอย้ ายติดตั้งของเดิม 
บ่อย / 
ไม่พร้อมใช้งาน  ขาดการบ ารุงรักษา   

   4    4    4 12 

 -  อะไหล่ ,  วัสดุ / อุปกรณ์บางอย่างใน
พ้ืนที่ไม่มีจ าหน่าย เช่น อะไหล่เครื่องมือ 
ที่ใช้เฉพาะงาน /เสื่อมสภาพและไม่มี
จ าหน่ายแล้ว ท าให้เสียเวลานานในการ 
สั่งซื้อ  จัดหายาก 

  3   2   1    6 

3. เทคนิค งานประเมิน / การปฏิบัติงาน
ตามแนวทาง  ค าอธิบายเช่น 

             

 -  การติดตามนิเทศประเมิน / ผลงาน
อย่างสม่ าเสมอ 

  3    3    3  9 

 -  ไม่ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบ
ปฏิบัติงานซ่อม 

   3   3     4 10 
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 2.2   วิเคราะห์กระบวนการและความสัมพันธ ์    
ระบบหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้อง     Process Flow Char 
 
 
ความต้องการ 
                                    
 
 
 
 
 
                                                  INPUT                                                                  OUTPUT 
 
 
 
 
                
                                          

การตอบสนองโดยผ่านกระบวนการที่เก่ียวข้อง 
                        
                                                           ข้อมูลสะท้อนกลับ 
                                                                                         Feedback 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผูส่้งมอบคือ ฝ่าย/ศูนย์
กลุ่มงานภายใน
สถาบนัราชานุกลู 

 

 

กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเด็นปรับปรุงพฒันาคือ 

กระบวนการซ่อมบ ารุงรักษา 
 

 

 

 

 

ลูกคา้/ผูรั้บผลงาน 

คือ ฝ่าย/ศูนยก์ลุ่มงาน   
ผูป่้วย  ผูรั้บบริการ 
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2.3  ผังการไหลของกระบวนการซ่อมแซมบ ารุงรักษา (Flow Chart) 
 

         ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนการปฏิบัติ         เอกสารที่ใช ้
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-ใบส่งซ่อม 
-ใบขออนุมัติผลิต 
-โทรศัพท์   วาจา 
- แบบประเมินงาน  
ซ่อมแซม 
-ใบบันทึกผลการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                                                                   
       

1.หวัหนา้งาน 

2.นายช่าง 

หน่วยซ่อมบ ารุง 

-งานไฟฟ้า 

-งานประปา 

-งานไมค้รุภณัฑ ์

-งานสี 

3.ลูกจา้งรายคาบ 

งานช่าง    
4.ผูช่้วยเหลือคนไข ้

5.พนกังานประจ าหน่วย 
 

รับเร่ือง/รับงาน 

แจง้ผูรั้บบริการ 

ด าเนินการ/ใหบ้ริการและแกไ้ขเม่ืองาน
มีปัญหา 

ตรวจสอบความถูก
ตอ้ง  คุณภาพงาน ? 

บนัทึกการใหบ้ริการ 

ส่งมอบงาน 

บนัทึกและติดตามประเมินผล 
 

ได ้

ไม่ได ้

ไม่ได ้

ประเมินความเสียหาย/
เพื่อเตรียมเคร่ืองมือ/วสัดุ/

อุปกรณ์ 

 
1.หวัหนา้หน่วยงาน 

2.พนกังานประจ าหน่วย 

3.นายช่าง 
 

1.ผูใ้หบ้ริการ 

2.ผูรั้บบริการ 

ผูใ้หบ้ริการ 

ผูใ้หบ้ริการ 

ผูรั้บบริการ 

ได ้

ประสานพสัดุเพื่อ    
จดัซ้ือจดัหาและจา้ง
ช่างภายนอก 
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 2.4.  วิเคราะห์โดยใช้แผนภูมิก้างปลา  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
        2.5.  แผนภูมิความสัมพันธ์เหตุและผล  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การซ่อมแซมล่าชา้
งานซ่อมคา้งมาก   

    เทคนิค 

การประเมิน -ขาดการติดตามประเมินผล 
อยา่งสม ่าเสมอ 

วสัดุ/อุปกรณ์      เคร่ืองมือ 
 
 บุคลากร 

การปฏิบติัตาม 

แนวทาง 

บุคลากรไม่ปฏิบติัตาม
แนวทางระเบียบปฏิบติั 

(RC.5) 

-ไม่ทนัสมยัไม่สะดวกใน
การใชง้าน   

-อะไหล่,  วสัดุ / อุปกรณ์
บางอยา่งในพ้ืนท่ีไม่มีจ าหน่าย 
เช่น อะไหล่เคร่ืองมือทาง
การแพทย ์ ท าใหเ้สียเวลานาน
ในการสัง่ซ้ือจากต่างจงัหวดั         

 อะไหล่, วสัดุ/อุปกรณ์
ท่ีไม่มีในคงคลงั 

-บุคลากรมีงานอ่ืน
นอกเหนือจากงานประจ า ไม่
ทุ่มเท      ในการปฏิบติัหนา้ท่ี  
มีรายการส่งซ่อมมาก   

     หวัหนา้งาน/หวัหนา้ฝ่าย 
 
 

     ผูป้ฏิบติั 
 
 

-การก ากบัติดตามประเมินผล
ผูป้ฏิบติังานไม่สม ่าเสมอ   ติดภารกิจ
มาก 
 ( RC.1) 

การก ากบัติดตามประเมินผล
ผูป้ฏิบติังาน  หวัหนา้ติด
ภารกิจมาก  

 
 

ขาดการติดตาม
ประเมินผลอยา่งสม ่าเสมอ 

บุคลากรมีงานอ่ืน
นอกเหนือจากงานประจ า  
ไม่ทุ่มเท ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  มีรายการส่งซ่อม
มาก 
                         
 

อะไหล่,  วสัดุ / อุปกรณ์บางอยา่ง
ในพ้ืนท่ีไม่มีจ าหน่าย เช่น อะไหล่
เคร่ืองมือทางการแพทย ์ ท าใหเ้สีย
เวลานานในการสัง่ซ้ือ จดัหายาก 

บุคลากรไม่ปฏิบติัตาม
แนวทางระเบียบปฏิบติั  
 เคร่ืองมือไม่ทนัสมยัไม่

สะดวกในการใชง้าน       
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3.  หัวข้อกิจกรรม  จากข้อมลูดังกล่าว  ทีมได้น ามาวิเคราะห์  ผลสรุปพบว่าต้นเหตุที่เป็น 
มูลเหตุจูงใจที่เลือกท ากิจกรรม   คือ  ทางเลือกส าหรับจัดการต้นเหตุหรือทางเลือกที่จะปรับปรุงพัฒนา    
 1.  การก ากับติดตามประเมินผลผู้ปฏิบัติงานไม่สม่ าเสมอ / ภารกิจมาก 

2.  ช ารุดบ่อย / ขอย้ายติดตั้งของเดิม บ่อย /ไม่พร้อมใช้งาน  ขาดการบ ารุงรักษา   
 3.  ไม่ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่มีรายการส่งซ่อมมาก  บุคลากรมีงานอ่ืนนอกเหนือจากงานประจ า       
 4.  บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบปฏิบัติ 
 
4.  ระยะเวลาในการท ากิจกรรม ( ก าหนดทางเลือกโดยใช้เกณฑ์ ตามตาราง  PDCA  ) 

ขั้นตอน มีนาคม  
2554 

เมษายน  
2554 

พฤษภาคม 
2554 

มิถุนายน 
2554 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
วางแผน  (Plan)                 

-  หาปัญหา                 
-  ก าหนดหัวข้อปัญหา                 
-  ส ารวจสภาพปัจจุบัน (เก็บข้อมูลก่อนแก้ปัญหา)                 
-  ตั้งเป้าหมาย                 
-  วิเคราะห์ปัญหา                 
-  หาวิธีแก้ปัญหา (วางแผนแก้ปัญหา)                 
แก้ปัญหา  (Do)                 
-  ลงมือแก้ปัญหา                 
ตรวจสอบผล  (Cheek)                 
-  ตรวจสอบข้อมูลกับเป้าหมาย                 
ก าหนดมาตรฐาน  (Aet)                 
 
5.  เลือกสาเหตุ และวิธีแก้ปัญหา  เกิดการเปลี่ยนแปลงตามแผนพัฒนา 

 
 
 

สาเหตุ ทางเลือกท่ีจะทดลองแก้ไขหรือพัฒนา หมายเหตุ 
1.  การก ากับติดตามประเมินผลผู้ปฏิบัติงานไม่
สม่ าเสมอ / ภารกิจมาก 
2.  ช ารุดบ่อย / ขอย้ายติดตั้งของเดิม บ่อย /ไม่
พร้อมใช้งาน  ขาดการบ ารุงรักษา    
3.  บุคลากรมีงานอ่ืนนอกเหนือจากงานประจ า   
ไม่ทุ่มเท ในการปฏิบัติหน้าที่  มีรายการส่งซ่อมมาก  
4. บุคลากรไม่ปฏิบัติตามแนวทางระเบียบปฏิบัติ 

-  มีแผนติดตามประเ มินผลการปฏิ บัติงานของ
บุคลากร  และปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ 
-  - มีการประชุมประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  ทุกสัปดาห์ละ 2 ครั้ง  ก่อนเวลาลง
ปฏิบัติงาน  30 นาที  ทุกวันจันทร์  และวัน
พฤหัสบดี 
- บันทึกรายงานผลการประชุม 
- ก าหนด  มอบหมายผู้รับผิดชอบ การเก็บและ
วิเคราะห์ข้อมูล  
- ประเมินผลวิเคราะห์ข้อมูล  ทุก 1 เดือน 
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6.  ลงมือแก้ปัญหา  เริ่มลงมือแก้ปัญหา  ตามวิธีแก้ไขท่ีก าหนด    เก็บข้อมูลก่อนแก้ปัญหา  ประมาณ  1  สัปดาห์ ได้
จัดเก็บข้อมูล  จากการวิเคราะห์งานของผู้ปฏิบัติงาน  ของหน่วยงานภายในที่ใช้บริการที่ได้แสดงความคิดเห็นความพึงพอใจ /
ตรวจรับงานไว้ในใบส่งซ่อม   และการประสานงานทางตรง  ทางโทรศัพท์  ดังนั้น   

 
 
ทีมได้เกิดการวัดผลและผลการเปลี่ยนแปลงร่วมกันจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ความด้อยคุณภาพ/โอกาสพฒันา 
การซ่อมแซมล่าชา้ งานคา้งมาก 

 

สาเหตุที ่1 
การก ากบัติดตามประเมินผล
ผูป้ฏิบติังานไม่สม ่าเสมอ / 

ภารกิจมาก 

 
 

ทางเลอืก   
มีแผนติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร    และ
ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ    

แผน/กจิกรรม  
- มีการประชุมประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร  ทุก
สัปดาห์ละ 2 คร้ัง  ก่อนเวลาลง
ปฏิบติังาน  30 นาที  ทุกวนั
จนัทร์  และวนัพฤหสับดี 
- บนัทึกรายงานผลการประชุม 
- ก าหนด  มอบหมาย
ผูรั้บผดิชอบ การเก็บและ
วเิคราะห์ขอ้มูล  
- ประเมินผลวเิคราะห์ขอ้มูล  ทุก 
1 เดือน 

 

 

 

สาเหตุที2่ 
-บุคลากรมีงานอืน่นอกเหนือจาก
งานประจ า  ไม่ทุ่มเท ในการปฏิบติั
หนา้ท่ี  มีรายการส่งซ่อมมาก 
   

  
 
 

สาเหตุที3่ 
บุคลากรไม่ปฏิบติัตาม
แนวทางระเบียบปฏิบติั 

  
 
 ทางเลอืก 

-มีแผนติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร    และแบ่งงาน
ตรงตามหนา้ท่ีความรับผิดชอบของ
ตวับุคคล  

ทางเลอืก   
มีแผนติดตามประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร    และ
ปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ    
 

แผน/กจิกรรม  
-  มีการประชุมผูป้ฏิบติังาน เพ่ือ
เขา้ใจระบบ / เขา้ใจเอกสารท่ี
ปรับปรุงพฒันางานบริการ เช่น 
อธิบายรายละเอียดใบส่งซ่อมท่ี
ปรับปรุงเพ่ือสร้างความมัน่ใจแกผู้ ้
ใหบ้ริการ และใหต้รงกบัผูรั้บผิดชอบ 
-  บนัทึก ผลงานไดร้วดเร็ว ถกูตอ้ง 
และมีผูรั้บผิดชอบท่ีชดัเจน  ทั้งผู ้
ใหบ้ริการและผูรั้บบริการ 
- เกิดการประสานงานท่ีดี  มีความ
เขา้ใจ ใหค้วามร่วมมือ ปฏิบติัไปใน
แนวทางเดียวกนั 
 

 

 

แผน/กจิกรรม  
-  มีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานของบุคลากร ทุกวนั 
เพื่อสร้างความเขา้ใจ และพฒันา
งานอยา่งต่อเน่ือง  เช่น 

- ก าหนดใหมี้ผลของงาน
ท่ีปฏิบติั  

- มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานท่ีมีขอ้มูลจริง 
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หลังแก้ปัญหาตามแผนปฏิบัติการเก็บข้อมูลและปรับปรุงพัฒนางาน  ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2554  จนถึง  สัปดาห์
แรกของเดือนมิถุนายน  2554  ทีมได้ทราบถึงประสิทธิ์ผลของทางเลือก  ทีมได้ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานไว้  ตาม
ตารางตัวชี้วัดผลด าเนินการปรับปรุงพัฒนา  ดังนี้ 
ประเภทตัวชี้วัด ชื่อตัวช้ีวัด ตัวตั้ง ตัวหาร 

ตัวช้ีวัดหลัก 
ผลลัพธ์ 

อัตราการซ่อมแล้วเสร็จทันเวลาก าหนด
มากกว่าร้อยละ90  
 

จ านวนรายการซ่อมแล้ว
เสร็จทันเวลาก าหนด  คูณ
ด้วย  100 

จ านวนรายการที่ส่งซ่อม
ทั้งหมด 

ตัวชี้วัดรองที่1 
ผลลัพธ์ 
 

อัตราการประชุม /นิเทศติดตามผล
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์/
เดือนมากกว่าร้อยละ 80 

จ านวนรายการประชุม /
นิเทศติดตามผลปฏิบัติ งาน
ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง/สัปดาห์/
เดือน  คูณด้วย 100 

จ านวนรายการประชุม /
นิเทศติดตามผล
ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 2 
ครั้ง/สัปดาห์ /เดือน 

 
ผลการด าเนินการปรับปรุงพัฒนา 
       วิเคราะห์ข้อมูล  การเปลี่ยนแปลงของตัวชี้วัด   ผลแสดงเป็นกราฟได้ดังนี้    อัตราการซ่อมแล้วเสร็จ ทันเวลา
ก าหนด 
 ร้อยละ    
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จุดก่อนการทดลอง 



งานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม Oral  presentation CQI ปี 2554 
 

 

วิเคราะห์ผลกระทบ 
1) ต่อบุคลากรอ่ืน    ไม่มี 
2) ต่อระบบอ่ืน      ไม่มี 
3) ต่อทีมพัฒนา     ท าให้มีการท างานเป็นทีมรู้จักหน้าที่รับผิดชอบของกันและกันมากขึ้น 

 
7.  สรุปการเรียนรู้ร่วมกันในทีม   

       1)  ประสิทธิผลของทางเลือกที่ได้ด าเนินการทดลอง    ทีมพัฒนาคิดว่าถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่ องจะมี
ประสิทธิผลผลยิ่งขึ้น 

               2)   ปัญหาอุปสรรคของกระบวนการท างาน   ปัญหาที่พบ   กระบวนการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่มีในคงคลังและ
การส่งซ่อมช่างภายนอกจะมีปัญหาเรื่องก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
 
8.  การขยายผลหรือการท าให้เกิดการยั่งยืน   

1) น าไปขยายผลปรับปรุงงานหรือระบบงานที่เก่ียวข้อง 
2) ก าหนดเป็นแนวทางปฏิบัติงานใหม่และจัดท าเป็นเอกสารระบบคุณภาพ 

 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง   

- ทบทวนใบส่งซ่อมและระบบ  คือ  การพัฒนาใบส่งซ่อม สู่ระบบออนไลน์ และงานบริการที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หน่วยงานซ่อมบ ารุงและสิ่งแวดล้อม  ท างานเป็ นทีม  เน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง  ยึดหลักผู้รับบริการมี ความพึงพอใจ   
ปลอดภัย  การประสานงานที่ดี 


