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1. วัตถุประสงค 
 8เพ่ือกําหนดวิธีการในการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนแลวไมใหเกิดข้ึนซ้ําอีก โดยการแกไขปญหาท่ีตนเหตุ   

ท่ีแทจริงของปญหาและนําวิธีการแกไขปญหานัน้มาจัดทําเปนมาตรฐานการทาํงานเพ่ือใหเจาหนาท่ี สทป. 

ปฏิบัตติอไป  

 

2. ขอบเขต 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานน้ีใชกับกระบวนการจัดการในระบบคุณภาพและระบบส่ิงแวดลอมตั้งแตการติดตอ

กับลูกคาจนกระท่ังบริการหลังการสงมอบผลิตภณัฑ 

 

3. นิยาม/ คํายอ 

3.1 Fire Fighting หมายถึง การแกไขปญหาเฉพาะหนาโดยไมไดแกไขท่ีตนเหตุของปญหา 

3.2 Root Cause หมายถึง สาเหตุท่ีแทจริงของปญหาซ่ึงหาไดจากการใชเคร่ืองมือในการแกไขปญหาเชน  

QC 7 tools, Why-Why Analysis 

3.3 ลูกคาภายใน (Internal Customers) หมายถึง กระบวนการถัดไปท่ีไดรับบริการหรือไดรับช้ินงานจาก

กระบวนการท่ีไดสงมอบให 
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4. แผนผังกระบวนการ 
 

No.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.7

แบบฟอ

Defence Technology Institute (Public Organisation) 
 

รมปฏิบัติการแกไข

แ ไข

แ ไข

Incharge Related documentProcess Flow

ข้ันตอนการควบคุมเอกสารและบันทึก
ข้ันตอนการทบทวนการบริหาร

เจาหนาท่ี สทป.

เจาหนาท่ี สทป.

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

ตัวแทนฝายบริหาร

ตัวแทนฝายบริหาร

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ

4.5

4.6

ตัวแทนฝายบริหาร

บบฟอรมปฏิบัติการแก

บบฟอรมปฏิบัติการแก

QMS

QMS

กําหนดประเด็นท่ีตองดําเนินการแกไขTQM 

ระบุถึงปญหาท่ีเกิดขึ้นและรายละเอียดของปญหา

แกไขเหตุการณเฉพาะหนา

คนหาสาเหตุท่ีแทจริงของปญหา

กําหนดวิธีการแกไขปญหาเพ่ือไมใหปญหาเกิดซ้ํา

ดําเนินการการแกไขตามแนวทางท่ีกําหนดไว

ติดตามผลการ
ดําเนินงานแกไข

แบบฟอรมการแกไข

แบบฟอรมการแกไข

ไมเสร็จสิ้น

เสร็จส้ิน

ลงนามปดเร่ืองใน "แบบฟอรมปฏิบัติการแกไข"

ใหคําแนะนําเพ่ิมเติม

แบบฟอรมการแกไข“แบบฟอรมการแกไข”  

รวมรวมรายละเอียดการแกไขทุกเร่ืองเขาสูการ
ทบทวนการประชุมบริหารทุกคร่ึงปTQM 
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5. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 

5.1 หนาท่ีและความรับผิดชอบรวมถึงประเด็นในปฏิบตัิการแกไข 
 

ความเบี่ยงเบนหรือปญหา 

ดานคุณภาพและสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 

หนวยงานหรือผูท่ีตอง 

เสนอใหแกไข 

หนวยงานท่ีตองปรับปรุง ผูตดิตาม

ผล 

ไมสามารถปฏิบัตไิดตามวตัถุประสงค

คุณภาพท่ีกําหนด 
TQM 

หนวยงานเจาของ

วัตถุประสงคคุณภาพ 
TQM 

ไมสามารถปฏิบัตไิดตามวตัถุประสงค 

และเปาหมายดานส่ิงแวดลอม 
TQM 

หนวยงานเจาของ

วัตถุประสงคและ

เปาหมายสิ่งแวดลอม 

TQM 

ลูกคาภายในไดรับผลกระทบจากการ

สงมอบงานลาชา 
ลูกคาภายใน เจาของงานท่ีสงมอบ TQM 

ผลการประเมินจากลูกคาในแตละ

หัวขอต่ํากวา 70% 
ผอ.ฝายพัฒนาธุรกิจ ผูจัดการโครงการ TQM 

ผูใชหรือลูกคาปฏิเสธการรับมอบ

ผลิตภณัฑ 
ผอ.ฝายพัฒนาธุรกิจ ผูจัดการโครงการ TQM 

เจาหนาท่ี สทป. ไดรับผลกระทบดาน

คุณภาพงานจากกระบวนการทํางาน

ภายใน สทป. และมีขอแนะนําใหทํา

การปรับปรุงงาน 

เจาหนาท่ี สทป. ท่ีไดรับ

ผลกระทบ 

หนวยงานท่ีไดรับ

ขอแนะนํา 
TQM 

มีขอรองเรียนดานส่ิงแวดลอมจาก

ภายนอก สทป. 
TQM  เจาของงานท่ีถูกรองเรียน TQM 

 

5.2 เม่ือเกิดความเบี่ยงเบนหรือปญหาดานคณุภาพตามที่กําหนดไวในตารางขอ 5.1 หนวยงานท่ีตองเสนอให

แกไขทําการบนัทึกขอมูลลงใน “แบบฟอรมการแกไข”  โดยอธบิายรายละเอียดของความเบี่ยงเบนหรือ

ปญหาดานคณุภาพใหชัดเจน 

5.3 หนวยงานท่ีตองปรับปรุงแกไขเหตุการณเฉพาะหนา (Fire Fighting) เพ่ือใหกระบวนการทํางานสามารถ

ดําเนนิไปได 

5.4 หนวยงานท่ีตองปรับปรุงแกไขวิเคราะหหาสาเหตุท่ีแทจริง (Root Cause) ของปญหาท่ีเกิดข้ึนรวมกับ

หนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  หากไมสามารถหาขอยุติไดให MR เปนท่ีปรึกษาและผูมีอํานาจในการ

ตัดสินใจ   จากน้ันหนวยงานท่ีตองปรับปรุงแกไขกําหนดวิธีการปองกันไมใหปญหาเหลานั้นเกดิข้ึนซ้ําอีก 

โดยระบุวิธีการใน “แบบฟอรมการแกไข”  

5.5 หนวยงานท่ีตองปรับปรุงแกไขทําการแกไขปญหาท่ีตนเหตุตามแนวทางท่ีไดกําหนดไวใน “แบบฟอรม

การแกไข”  
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5.6 MR ตองตดิตามผลการดําเนินการแกไข รวมถึงกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จภายใน 2 สัปดาห พรอมกับ
ปดเร่ืองใน “แบบฟอรมการแกไข” ในกรณีท่ี แนวทางการแกไขไมประสบความสําเร็จ ทุกหนวยงานท่ี

เก่ียวของปฏิบัติตามข้ันตอนท่ี 5.4 อีกคร้ังพรอมท้ังใหหนวยงานท่ีเกิดปญหาจัดทํามาตรฐานการทาํงาน

ตาม “ข้ันตอนการควบคุมเอกสารและบนัทึก” เพ่ือไมใหปญหาเกดิข้ึนซ้ําอีก 

5.7 รายละเอียดของปฏิบัติการแกไขทุกเร่ืองท่ีเกิดข้ึน จะตองถูกรวบรวมนําเขาสูการประชุมทบทวนการ

บริหารทุกคร่ึงปตาม “ข้ันตอนการทบทวนการบริหาร” 
 

 

6. บันทึก 

รหัส ช่ือบันทึก เก็บรักษาโดย 
ระยะเวลาขั้นต่ํา 

ในการเก็บรักษา 

DTI-00-G-TQM-FM-

007 

Corrective Action Form จนท.ควบคุม

เอกสาร 

5 ป 

 

7. เอกสารอางอิง 
7.1 ข้ันตอนการควบคุมเอกสารและบันทึก DTI-00-G-TQM-WP-001 

7.2 ข้ันตอนการทบทวนการบริหาร DTI-00-G-TQM-WP-005 

 

8. ภาคผนวก/เอกสารท่ีแนบ 

- 
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