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  การจัดรูปแบบ 
  องคกรชาง 

  ในโรงพยาบาล 
 

 การจัดรูปแบบองค์กรช่างในโรงพยาบาล 
การจัดองค์กรด้านช่างหรือการบํารุงรักษาที่ดีนั้นจะก่อให้เกิดความคล่องตัวในการทํางานเป็น

อย่างยิ่ง  ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงลักษณะของการจัดด้วยว่าควรจัดแบบใด  มีขอบเขตความรับผิดชอบมาก
น้อยเพียงใด  สายบังคับบัญชาจะขึ้นอยู่กับใคร  ภายในฝ่ายบํารุงรักษาหรือซ่อมบํารุงเองจะแบ่ง
หน่วยงานกันอย่างไรถึงจะเหมาะสมกับโรงพยาบาล 

 

                 
 
     รูปที ่21  แสดงให้เห็นอาคารที่ทําการของงานซ่อมบํารุงของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่ผู้บริหาร   
                  เห็นความสําคญัของระบบบํารุงรักษาในโรงพยาบาล  จนมีการผลักดันให้มีอาคาร  
                  ที่มีสถานที่ที่ทาํงานและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานของช่าง 
 
รูปแบบการจัดองค์ด้านการบํารุงรักษา   
 โดยทั่วไปแบ่งได้เป็น  3  แบบ  ดังนี้ 
                 1. แบบจัดให้มีศูนย์กลางบํารุงรักษา (Centralization)  โดยจัดต้ังเป็นหน่วยหรือแผนก
หรือฝ่ายบํารุงรักษาของหน่วยงานขึ้นมา  แบบนี้มีข้อดี  คือ  ใช้บุคลากรไม่มาก  สามารถใช้ประโยชน์จาก

บทที ่
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แรงงานได้มากขึ้น  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือมาใช้ในงานบํารุงรักษา  และฝึกอบรมพัฒนา
บุคลากรทําได้ง่าย  ดังรูปที่ 22 

 

             

หัวหนาหนวยงาน

ฝายท่ี 1 ฝายท่ี 2 ฝายบํารุงรักษา ฝายท่ี 3

ชางไฟฟา

ชางเคร่ืองกล

ชางโยธา
ภาพที่ 2  การจัดองคกรดานบํารุงรักษา แบบจัดใหมีศูนยกลางบํารุงรักษา  
รูปที่ 22  การจัดองค์กรช่าง แบบจัดให้มีศนูย์กลางบํารุงรักษา (Centralization) 

 
 

หัวหนาหนวยงาน

ฝายท่ี 1 ฝายท่ี 2 ฝายท่ี 3

แผนก 1 แผนก 2 แผนกบํารุงรักษา

แผนก 1 แผนก 2 แผนกบํารุงรักษา

ภาพที่ 3  การจัดองคกรดานการบํารุงรักษา แบบกระจายไปตามฝายตาง ๆ  
รูปที่ 23 การจัดองค์กรช่าง แบบกระจายออกไปประจําตามฝ่ายต่าง ๆ (Decentralization)   

 
2. แบบกระจายออกไปประจําตามฝ่ายต่าง ๆ (Decentralization)  โดยจัดให้

ผู้ปฏิบัติงานด้านการบํารุงรักษาไปประจําอยู่ที่ฝ่ายที่ต้องทําการบํารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้นั้น ๆ เลย  
แบบนี้มีข้อดี คือ จะทําให้สามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว  ผู้ปฏิบัติงานคุ้นเคยกับสภาพ 
เครื่องและสถานที่  ไม่เสียเวลาค้นหาจุดบกพร่อง  แต่มีจุดอ่อน คือ จะต้องมีผู้ปฏิบัติงานมากขึ้น  การใช้
เครื่องมือในการบํารุงรักษาอาจมีการซ้ําซ้อนกัน  ดังรูปที่ 23 
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3. แบบผสมผสาน (Combined Maintenance)  เป็นการนําเอาส่วนดีของทั้งสอง
แบบที่กล่าวมาแล้ว  มาผสมกัน คือ จัดแผนกบํารุงรักษาที่จําเป็นออกไปประจํายังฝ่ายต่าง ๆ ที่จําเป็น  
แต่หน่วยใหญ่ยังอยู่แบบเดิม  โดยการบังคับบัญชายังขึ้นอยู่กับฝ่ายบํารุงรักษากลางของหน่วยงาน  ทําให้
สามารถที่จะควบคุมได้ใกล้ชิดและทั่วถึง  ดังรูปที่ 24 
 

หัวหนาหนวยงาน

ฝายท่ี 1 ฝายท่ี 2 ฝายบํารุงรักษา

แผนก 1 แผนก 2 แผนกบํารุงรักษา
แผนก 1 แผนก 2 แผนกบํารุงรักษา

ภาพที่ 4  การจัดองคกรดานการบํารุงรักษา แบบผสมผสาน

แผนก 1

แผนก 2

 
รูปที่ 24 การจัดองค์กรช่าง แบบผสมผสาน (Combined Maintenance)   

 
การจัดองค์กรภายในฝ่ายบํารุงรักษา 

การจัดองค์กรภายในฝ่ายบํารุงรักษา ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของปัจจัยภายในของหน่วยงาน
นั้น ๆ เช่น  ขนาดของหน่วยงาน  กําลังคนที่มีอยู่  ปัญหาของหน่วยงาน  เป็นต้น   โดยทั่วไปแบ่ง
ออกเป็น  2  แบบ  ดังนี้ 

1. แบ่งตามลักษณะของประเภทงาน  โดยดูความสามารถของการทํางาน หรือวิชาชีพ
เป็นหลัก  ดังรูปที่ 25 

 

ฝายบํารุงรักษา

ชางไฟฟา ชางเคร่ืองกล ชางโยธา

ภาพที่ 5  การจัดองคกรของฝายบํารุงรักษา แบงตามลักษณะงาน  
              รูปที่ 25  การจัดองค์กรช่าง แบ่งตามลักษณะของประเภทงาน  โดยดูจากความ  

        สามารถ ของการทํางาน หรือวิชาชีพเป็นหลัก 
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2. จัดแบ่งตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  แต่ละแผนกก็ทําหน้าที่ของตนเองไป  เช่น  
แผนกวางแผนก็ทําหน้าที่รับใบบํารุงรักษา  วางแผนการบํารุงรักษา  กําหนดเวลาบํารุงรักษา  แล้ว
ประสานงานมอบหมายให้แผนกบํารุงรักษา ไปบํารุงรักษาตามแผนที่วางไว้  แผนกเทคนิคก็มีหน้าที่
ค้นคว้าหาเทคนิควิธีการบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมาให้แผนกบํารุงรักษานําไปใช้ในการบํารุงรักษา
ต่อไป  ดังรูปที่ 26 

 

ฝายบํารุงรักษา

แผนกวางแผน แผนกปฏิบัติการ แผนกเทคนิค

ภาพที่ 6  การจัดองคกรของฝายบํารุงรักษา แบงตามหนาที่

หนวยท่ี 1 หนวยท่ี 2 หนวยท่ี 3

ชางไฟฟา ชางเคร่ืองกล ชางโยธา

 
รูปที่ 26  การจัดองค์กรช่าง จัดแบ่งตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  โดยแต่ละแผนก 

                          หรืองานหรือหมวดก็ทําหน้าที่ของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

โครงสรางองคกร

นายสมบัต ิ ธนานุภาพไพศาล               
ผูอํานวยการโรงพยาบาลโนนสูง

นายเจษฎานันท  รักชาติประชาชน     
หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป

นายไพโรจน  เยื่องกลาง  
ชางเครื่องมือทั่วไป 

นายจรัญ  จันทรทองหลาง
ชางเครื่องมือทั่วไป

นายเรืองยศ  เยื่องกลาง  
ชางเครื่องมือทั่วไป

นายบุญยง  หรายกลาง 
ชางทอ

นายพิมาน  หาดทราย  
นายชางเทคนิค

นายประเทือง  เยื้องกลาง  
ชางเครื่องมือทั่วไป

นายเทอดศักด์ิ  วีระเทา     
หัวหนางานซอมบํารุง

 
 

รูปที่ 27 ตัวอย่างจริงของการจัดโครงสร้างองค์กรช่างของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 
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จะเห็นได้ว่า ไม่สามารถกําหนดรูปแบบการจัดองค์กรให้เป็นแบบมาตรฐานได้  ต้องพิจารณาถึง
ปัจจัยหลาย ๆ อย่าง  ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงานของฝ่ายบํารุงรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งใน
ด้านการวินิจฉัยสั่งการ  การทํางานเป็นไปด้วยความราบรื่น  ไม่เกิดการขัดแย้ง  จึงจําเป็นต้องพิจารณา
ด้านการบริหารจัดการ  ดังต่อไปนี้ 

1.  อํานาจในการสั่งการ (Authority)  กําหนดให้แน่นอนจะมีใครบ้างที่ทําได้ 
2.  ความรับผิดชอบ (Responsibility)  กําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบให้เด่นชัด 
3.  การมอบหมายงาน (Delegation)  มีการมอบหมายงานออกไปอย่างทั่วถึง 
4.  สายการบังคับบัญชา (Chain of Command)  ต้องมีการกําหนดให้สั้นที่สุดเท่าที่จะทําได้  

แต่ถ้าเป็นองค์กรใหญ่อาจทําไม่ได้ก็ต้องพิจารณาให้เหมาะสม 
5.  ขอบเขตการควบคุม (Span of Control)  เป็นการกําหนดให้ หัวหน้างานควบคุมดูแล

ผู้ปฏิบัติงานจํานวนเท่าใด 
6.  เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command)  หมายถึง การกําหนดให้แต่ละคนมี

ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  เพื่อป้องกันการสั่งงานที่สับสนและปฏิเสธความรับผิดชอบ 
 
วิธีการ 

ในที่นี้หมายถึงการวางแผนบํารุงรักษาที่ดี  จะส่งผลต่อการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ  ลด
อัตราการชํารุดของเครื่องมือเครื่องใช้  ทําให้สามารถใช้เครื่องได้ตามวัตถุประสงค์  ยืดอายุการใช้งานและ
ประหยัดค่าใช้จ่าย   การวางแผนบํารุงรักษาเป็นหน้าที่โดยตรงของฝ่ายบํารุงรักษา  และต้องมีการ
ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ เป็นอย่างดี  ซึ่งจะต้องทําให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการใช้และสภาพของเครื่อง 
 
การวางแผนบํารุงรักษาที่มีประสิทธิภาพ 
จะต้องมีการเตรียมข้อมูลรายละเอียด  ดังนี้ 

1.  อัตรากําลังคน  ต้องทราบจํานวนผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด  ระดับพ้ืนฐานความรู้  ประสบการณ์  
ความสามารถ  ความชํานาญพิเศษ  และต้องทราบแหล่งที่จะจัดหาผู้รับเหมามาทําแทน 

2.  ประวัติและข้อมูลของเครื่อง  เช่น 
 - วันเดือนปี ที่ติดต้ังเครื่อง หรือที่จัดหามาใช้ 
 - ขั้นตอนการทํางานของเครื่อง 
 - ประวัติการบํารุงรักษา 
 - สมุดคู่มือ 

 3. จุดต่าง ๆ ของเครื่องนั้น ๆ ที่จะต้องบํารุงรักษา 
 4. วิธีการบํารุงรักษา  และรายละเอียดในการบํารุงรักษาจุดต่าง ๆ รวมทั้งจุดอ่อนจุดแข็ง 
 5. ความถี่ในการบํารุงรักษา  และเวลาที่ต้องใช้ในการบํารุงรักษา 
 6. เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการบํารุงรักษา 
 7. ชนิดและจํานวนของอะไหล่ที่จะต้องใช้ 

   8. แผนผังแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางเดินของระบบไฟฟ้า  ประปา  และที่ต้ังของเครื่อง 
 


