
ตัวอย่าง  รายงานผลการตรวจประเมินการบริหารการบ ารุงรักษา (Maintenance Management Audit) 

 ตัวอย่างรายงานนี้เป็นเพียงบางส่วนของรายงานฉบับเต็มที่จะถูกน าเสนอต่อองค์กรหลังจากการ

ด าเนินการตรวจประเมินลล ว 

 เพื่อเป็นการรักษาสิทธิขององค์กร ในรายงานตัวอย่างฉบับนี้ “องค์กร” เป็นเพียงองค์กรที่สมมุติขึ้น มิได 

เป็นองค์กรที่เคยถูกตรวจประเมิน 

 ข อก าหนด การปฏิบัติการบริหารการบ ารุงรักษาที่ดี ลละ GMaP™ เป็นลิขสิทธิ์ ของบริษัท ทีพีเอ็มไทย 

เทรนนิ้ง ลอนด์ คอนเซาติ้ง จ ากัด ห ามลอกเลียนลบบส่วนหนึ่งส่วนใดของข อก าหนดน้ี ก่อนได รับ

อนุญาตจากเจ าของลิขสิทธิ์ 

 หากท่านสนใจให ในการขอรับการตรวจประเมินกรุณาติดต่อ บริษัท ทีพีเอ็มไทย เทรนนิ้ง ลอนด์ คอน

เซาติ้ง จ ากัด โทร 02-171-0211 E-mail: jiraporn@tpmthai.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการตรวจประเมิน การบริหารงานบ ารุงรักษา 

(ช่ือบริษัท) 

 

 

 

ตามข้อก าหนด 

การปฏิบัติการบ ารุงรักษาที่ดี (Good Maintenance Practice) 

GMaP™ 

 

 

จัดท าโดย 

บริษัท ทีพีเอ็มไทย เทรนิ้ง แอนด์ คอนเซาติ้ง จ ากัด 

 

 

 

 



บทท่ี 1 

สรุปผลการตรวจประเมินในภาพรวม 

 จากการตรวจประเมินการบริหารการบ ารุงรักษา ตามข อก าหนด การปฏิบัติการบ ารุงรักษาที่ดีหรือ 

Good Maintenance Practice (GMaP™) ซึ่งลบ่งเป็น 5 ด านดังน้ี 

1. ด านการก าหนดนโยบาย 

2. ด านการก าหนดวัตถุประสงค์ของการบ ารุงรักษา 

a. ด านการเน นความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

b. ด านการเน นความพร อมของเคร่ืองจักร 

c. ด านการเพิ่มความน่าเชื่อถือของเคร่ืองจักร 

3. ด านการจัดสรรทรัพยากร 

a. ด านทรัพยากรบุคคลในงานบ ารุงรักษา 

b. ด านการมีส่วนร่วมของพนักงานฝ่ายปฏิบัติงาน 

c. ด านการจัดการอะไหล่ 

d. ด านการจัดการสารหล่อลื่น 

e. ด านเอกสาร ข อมูลเคร่ืองจักร 

4. ด านการวางลผนการซ่อมบ ารุง 

a. การบ ารุงรักษาตามลผน 

b. การบ ารุงรักษาเชิงพยากรณ์ 

c. การลจ งงานซ่อมบ ารุง 

d. การใช ความน่าเชื่อถือของเคร่ืองจักรเป็นศูนย์กลาง 

e. การบันทึกประวัติลละการเก็บข อมูล 

5. ด านการวิเคราะห์ข อมูล 

 

 



ผลการตรวจประเมิน ณ วันที่ ...../...../..... พบว่า องค์กรได คะลนนดังนี้ 

1. ด านการก าหนดนโยบาย    ได คะลนน 54% 

2. ด านวัตถุประสงค์ของการบ ารุงรักษา   ได คะลนน 68% 

3. ด านการจัดสรรทรัพยากร    ได คะลนน 48% 

4. ด านการวางลผนการซ่อมบ ารุง   ได คะลนน 52% 

5. ด านการวิเคราะห์ข อมูล    ได คะลนน 32% 

ซึ่งสามารถเขียนเป็น ผังลสดงคะลนนดังนี้ 

 

รูปที่ 1 ลสดง คะลนนผลการตรวจประเมินการปฏิบัติการบ ารุงรักษาที่ดี GMaP™ 
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การก าหนดนโยบาย 

วตัถปุระสงค์ของการ
บ ารุงรักษา 

การจดัสรรทรัพยากร การวางแผนการซอ่มบ ารุง 

การวิเคราะห์ข้อมลู 

คะแนน การตรวจประเมิน GMaP™ 



 จากผลการตรวจประเมินจะเห็นได ว่า ด านที่องค์กรมีคะลนนสูงสุดคือ ด านวัตถุประสงค์ของการ าบรุง

รักษา ซึ่งลสดงว่าในการก าหนดวัตถุประสงค์ในการบ ารุงรักษานั้นท าได ค่อนข างชัดเจน มีการก าหนด

วัตถุประสงค์ของการบ ารุงรักษาที่ครอบคลุมกิจกรรมในการบ ารุงรักษาเกือบทั้งหมด ลละสามารถติดตาม

วัตถุประสงค์ต่างๆ ที่ตั้งไว ได เป็นที่น่าพอใจ  

 ส่วนด านที่องค์กรมีคะลนนที่ค่อนข างต่ าคือ ด านการวิเคราะห์ข อมูล ซึ่งจากการตรวจประเมินพบว่า 

การวิเคราะห์ข อมูลที่ได มาจากการปฏิบัติงานของพนักงานบ ารุงรักษาลละการวิเคราะห์ภาพรวมของข อมูลยังท า

ได ไม่ครบถ วน ท าให ข อมูลบางอย่างไม่ได รับการวิเคราะห์เพื่อน าไปปรับปรุงประบวนการหรือวิธีการท างานใน

การบ ารุงรักษาให เกิดประสิทธิผลเท่าที่ควรซึ่งอาจส่งผลให อาจมีการใช ทรัพยากรในการบ ารุงรักษามากเกิน

ความจ าเป็น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 

ผลการตรวจประเมินแยกรายด้าน 

 จากข อมูลภาพรวมรายด านที่กล่าวมาข างต น สามารถลยกเป็นคะลนนการตรวจประเมินรายด านดังนี้ 

1. ด านการก าหนดนโยบาย 

 

รูปที่ 2 ลสดงรายละเอียดผลการประเมินการบริหารการบ ารุงรักษา ตาม GMaP™ ด าน การก าหนดนโยบาย 

 

 จากผลการตรวจประเมินด านการก าหนดนโยบายการบริหารการบ ารุงรักษา จะเห็นได ว่า ในหัวข อ 

นโยบายครอบคลุมประเด็นต่างๆ ลละความชัดเจนของนโยบาย นั้นได คะลนนการตรวจประเมินน อย ลสดงถึง

การก าหนดนโยบายไม่ครอบคลุมในทุกด านของข อก าหนดนี้ ซึ่งอาจส่งผลท าให ในบางข อก าหนดได ถูกละเลย

ไป ลละยังพบว่าการก าหนดนโยบายยังไม่มีความชัดเจนนัก นโยบายยังไม่ได ลสดงถึงกรอบการท างานของฝ่าย

บ ารุงรักษาในอันที่จะท าให องค์กรบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว  พนักงานผู ปฏิบัติการยังคงมีความสับสนใน

นโยบายที่เปลี่ยนลปลงไปของผู บริหาร ท าให เกิดความสับสนในทางปฏิบัติเช่นกัน 
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ความชดัเจนของนโยบาย 

ความสอดคล้องของนโยบาย 

การสือ่สารนโยบาย 

นโยบายครอบคลมุประเด็นตา่งๆ 

ด้าน การก าหนดนโยบายการบริหารการบ ารุงรักษา 



บทท่ี 3 

ค าแนะน าเพื่อการปรับปรุง 

 จากการตรวจประเมินที่ด าเนินการมาข างต น จะเห็นได ว่าในบางข อก าหนดทางองค์กรได ด าเนินการไม่

ครอบคลุมในทุกประเด็นของข อก าหนด GMaP™ นี้ผู ตรวจประเมินได พบโอกาสที่จะท าให องค์กรสามารถ

ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารหารบ ารุงรักษาให ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้เพื่อลดต นทุนลละความสูญเปล่าในงาน

บ ารุงรักษาลง 

 3.1 ด านการก าหนดนโยบายการบ ารักษา 

 จากการตรวจประเมินพบว่า ในการก าหนดนโยบายนั้นองค์กรไม่ได ก าหนดนโยบายในเร่ืองความ

ปลอดภัยในการท างานของพนักงานผู ปฏิบัติการในการท างานไว ให ชัดเจน ส่งผลต่อการก าหนดทรัพยากรเช่น

เคร่ืองมือ หรืออุปกรณ์ในการท างานให ปลอดภัยไม่ได รับการจัดสรรไว  การขาดระเบียบวิธีปฏิบัติในการท างาน

ในที่อับอากาศลละพนักงานผู ปฏิบัติการไม่มีความรู  ขาดความเข าใจในการท างานในที่อับอากาศท าให มีโอกาส

ที่พนักงานจะเกิดความไม่ปลออดภัยในการท างานในที่อับอากาศได  ซึ่งองค์กรเองก็มีที่อับอากาศอยู่หลายจด

ด วยกันลละมีกิจกรรมที่จะต องด าเนินการเกี่ยวข องกับที่อับอากาศเหล่านั้นด วย ดังนั้นการก าหนดนโยบายควร

ก าหนดให ครอบคลุมในทุกด านตามที่ก าหนดไว ในข อก าหนดนี้ 

 

 

 

 

 


