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1. วัตถุประสงค์  

เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดขั้นตอน วิธีการในการแก้ไขและป้องกันปัญหามิให้เกิดซ้ า รวมทั้งป้องกัน
ปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดไม่ให้เกิดขึ้น ซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ระบบคุณภาพและวิธีการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 
 

2. ขอบข่าย   
ครอบคลุมถึงปัญหาที่พบจากการตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก การประเมินระบบประกันคุณภาพ 
การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ การอุทธรณ์ มติจากการทบทวน 
โดยฝ่ายบริหาร  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล และการพบการละเมิดมาตรการความปลอดภัย รวมทั้งการป้องกัน
ปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น 
 

3. นิยาม 
3.1 องค์กร หมายถึง ส านักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  

ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3.2 ผู้ บ ริห ารองค์ ก ร  หมายถึ ง ผู้ อ าน วยการส านั กพั ฒ นามาตรฐานและทดสอบฝี มื อแรงงาน  

ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 
3.3 QMR (Quality Management Representative) หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งจากส านักพัฒนา

มาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน  (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)  
เพื่อท าหน้าที่ผลักดันให้ เกิดระบบคุณภาพ ควบคุมให้มีการน าระบบไป ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งควบคุมดูแลให้ระบบคุณภาพยังคงอยู่ และสามารถรายงานขอการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูง  
ได้โดยตรง 
 

4. เอกสารอ้างอิง 
4.1 รายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28)  
4.2 ทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ (F-SDD-29)   
4.3 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การร้องเรียนและอุทธรณ ์(P-SDD-08) 
4.4 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 

 
 



 

คู่มือการปฏิบตัิงาน 
การปฏิบัติการแก้ไข  

และป้องกัน 

หมายเลขเอกสาร: P-SDD-12 แก้ไขครั้งที:่ 00 
วันที่บังคบัใช:้ 11/01/61 หน้าที่  3 | 5 

 
5. แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน (ดูรายละเอียดของการปฏิบัติงาน

ตามข้อ 6) 
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6. รายละเอียดของคู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การปฏิบัตกิารแก้ไขและป้องกัน 

6.1 ผู้พบปัญหา พิจารณาข้อบกพร่อง หรือปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น และจัดท ารายงานข้อบกพร่อง 
(F-SDD-28) ซึ่งที่มาของข้อบกพร่อง หรือปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอาจเกิดขึ้นได้ดังนี้ 

(1) การตรวจประเมินจากหน่วยงานภายนอก การประเมินระบบประกันคุณภาพ 
(2) การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับขั้นตอนการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 
(3) การอุทธรณ์  
(4) มติจากการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร 
(5) ผลการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น รายงานผลตัวชี้วัดด้านการประกันคุณภาพ 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ผลการส ารวจความเห็นจากผู้ใช้บริการ 
(6) การละเมิดมาตรการความปลอดภัย 

6.2 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)/ผู้บริหารองค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ปัญหาข้อบกพร่อง หรือปัญหาที่มีแนวโน้มจะเกิดขึ้น โดย 

 กรณีมีความเห็นว่าไม่จ าเป็นต้องรายงานเป็นข้อบกพร่องให้แจ้งผู้พบปัญหาทราบ  
เพื่อให้ผู้พบปัญหาด าเนินการแก้ไขได้โดยไม่จ าเป็นต้องออกเป็นรายงานข้อบกพร่อง 

 กรณีมีความเห็นชอบปัญหาข้อบกพร่อง ให้บันทึกรายละเอียดไว้ในทะเบียนการตรวจติดตาม
ปัญ หาที่ พบ  (F-SDD-29) แล้ วแจ้ งองค์ กรที่ เกี่ ย วข้ อ งด า เนิ นการวิ เค ราะห์ สาเหตุ  
ก าหนดแนวทางการแก้ไขและป้องกัน และระยะเวลาในการด าเนินการ โดยก าหนดให้ส่งคืน 
QMR/ผู้บริหารองค์กร ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

6.3 กลุ่มงาน/ฝ่ายที่พบข้อบกพร่องวิเคราะห์หาสาเหตุ ก าหนดแนวทางแก้ไขและป้องกัน และระยะเวลา
แล้วเสร็จ บันทึกลงในรายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28) หลังจากนั้นส่งคืน QMR (ผู้อ านวยการ 
กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)/ผู้บริหารองค์กร 

6.4 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)/ผู้บริหารองค์กร พิจารณา 
ความเหมาะสมในแนวทางการแก้ไขและป้องกัน รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมของระยะเวลา 
ในการแก้ไขและป้องกัน  

 หากไม่เห็นชอบให้แจ้งกลุ่มงาน/ฝา่ยที่พบปัญหาพิจารณาอีกครั้ง  

 หากเห็นชอบให้บันทึกก าหนดเวลาแล้วเสร็จลงในทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ  
(F-SDD-29) แล้วจัดท าส าเนาส่งกลุ่มงาน/ฝ่ายที่พบข้อบกพร่องส่วนต้นฉบับจัดส่งให้ 
คณะผู้ตรวจประเมินภายในเพื่อด าเนินการติดตามการแก้ไขและป้องกันต่อไป   

6.5 กลุ่มงาน/ฝ่ายที่พบข้อบกพร่องด าเนินการแก้ไขและป้องกันตามระยะเวลาและแนวทางที่ก าหนด   
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6.6 เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกันภายใน 30 วัน นับจากวันที่

ก าหนดแล้วเสร็จ และบันทึกในรายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28)  

 กรณีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไม่สามารถด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกัน 
ในระยะเวลาที่ก าหนดได้ ให้ด าเนินการเสนอขอเปลี่ยนแปลงก่อนวันที่ก าหนดการตรวจ
ติดตามการแก้ไขและป้องกัน   

 กรณีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายที่ด าเนินการตรวจติดตามการแก้ไขและป้องกันแล้วเห็นว่ายัง
ไม่มีประสิทธิผล ให้ออกรายงานข้อบกพร่อง (F-SDD-28) อีกครั้ง แล้วด าเนินการตามขั้นตอน 
6.3-5.6 หากพบว่ายังไม่มีประสิทธิผลอีกให้ด าเนินการรายงานผลผู้บริหารองค์กรหรือ QMR  
(ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน) เพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

6.7 QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน)/ผู้บริหารองค์กรพิจารณา
ประสิทธิผล และบันทึกผลในทะเบียนการตรวจติดตามปัญหาที่พบ (F-SDD-29) 

6.8 องค์กรด าเนินการจัดส่งรายงานพร่อง ให้กับ QMR (ผู้อ านวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐาน 
ฝีมือแรงงาน) เพื่ อรวบรวมข้อมูล เสนอที่ ประชุมทบทวนฝ่ายบริหารตามวาระที่ ก าหนด 
ใน คูม่ือการปฏิบัติงานเรื่อง การทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (P-SDD-13) 
 

7. การจัดเก็บบันทึกและเอกสาร 
รหัส รายชื่อเอกสาร วิธีการเก็บ สถานทีเ่ก็บ ระยะเวลา

ที่เก็บ 
ผู้เก็บ 

F-SDD-28 รายงานข้อบกพร่อง จัดเก็บเข้าแฟ้ม
ประจ าปีเรียงล าดับ
ตามวันที่ก่อนหลัง 

ตู้เก็บเอกสาร
ของกลุ่มงาน
พัฒนาระบบ
มาตรฐาน

ฝีมือแรงงาน 

จัดเก็บ
ตลอดไป 

เจ้าหน้าที่
กลุ่มงาน
พัฒนา
ระบบ

มาตรฐาน
ฝีมือ

แรงงาน 

F-SDD-29 ทะเบียนการตรวจติดตาม
ปัญหาที่พบ 

 
 
 
  




