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สวนที่ 1: ประกาศการตัดสินใจของผูบริหารสูงสุด
ประธานบริษัท (หรือผูจัดการโรงงาน) ประกาศแผนการและการตัดสินใจนำ TPM ที่ผานการทบทวนใหมมา
ปฏิ บั ติ บนพื้ น ฐานของ 5ส ใหม และการบำรุ ง รั ก ษาแบบทั น ที ทั น ใดโดยเตรี ย มพร อ มไว ล ว งหน า หรื อ Instant
Maintenance

สวนที่ 2: ปฐมนิเทศพนักงานทุกคน
จัดการปฐมนิเทศเรื่องนวัตกรรมในการทำ TPM ใหกับพนักงานทุกคนรวมถึงคณะผูบริหาร โดยการปฐมนิเทศ
ครั้ ง นี้ ต อ งดำเนิ น การให เ สร็ จ สิ้ น ภายในระยะเวลาอั น สั้ น และต อ งใช ก ารฝ ก อบรมในฐานะเครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ในการ
ปฐมนิเทศ
ตารางการใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ TPM และแผนการอบรม, Worksheet 1
ผูบริหารระดับสูง: ฝกอบรมหลักสูตรขั้นตอนการสรางนวัตกรรมในการทำ TPM และบทบาทของผูบริหาร
ระดับสูง (หลักสูตร 2 วัน)
ผูบริหารระดับกลาง: ฝกอบรมหลักสูตรขั้นตอนการสรางนวัตกรรมในการทำ TPM และวิธีการที่ออกแบบมา
เฉพาะเพื่อการรณรงคสงเสริม และบทบาทของผูบริหาร (2 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 วัน)
หัวหนาทีมรณรงคสงเสริมของแตละพื้นที่ (เลือกจากหัวหนาแผนก และ ฝายธุรการ): ฝกอบรมตามแนวทาง
ปฏิบัติจริง (การฝกอบรมที่ไมเนนทฤษฎี แตเนนวิธีการที่ปฏิบัติไดจริงและสัมฤทธิ์ผลเมื่อนำไปใชในพื้นที่) (แบงเปน
2 รุน รุนละ 2 วัน)
ภาพรวมของการปฏิบัติลีน TPM 239
หรือ “นวัตกรรมในการทำ TPM”

หัวหนาทีมผูใชเครื่องจักร (สมาชิกของทีมปฏิบัติการ): ฝกอบรมตามแนวทางปฏิบัติจริงเรื่องเครื่องจักร
อุปกรณและการสงผลถึงความสูญเปลา และความสัมพันธกับ 5ส ใหม (แบงเปน 3 รุน แตละรุนตองมีตัวแทนจาก
ทีมรณรงคสงเสริม 2 คน)

สวนที่ 3: ตั้งทีมติดตามการดำเนินการ TPM
1. การติดตามการดำเนินการ TPM ซึ่งเปนหนาที่ของทีมนี้จะครอบคลุมทุกจุดที่เปนสาระสำคัญในการ
ดำเนินการทั่วทั้งบริษัท (หรือโรงงาน) ทีมงานนี้ประกอบไปดวย:
หัวหนาทีมปฏิบัติการ: เปนตัวแทนของผูบริหารระดับสูงในการรณรงคสงเสริม TPM และเปนประธานการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินและวินิจฉัยการเพิ่มผลิตภาพ (Productivity Audit and Diagnosis Committee)
ทีมรณรงคสงเสริม: เปนทีมสำหรับรณรงคสงเสริมในแตละพื้นที่ ประกอบดวยสมาชิกในทีม 4-5 คน รวมหัว
หนาและรองหัวหนาที่เลือกโดยสมาชิกในทีม
ในโรงงานที่การตั้งเครื่องจักรหรือเปลี่ยนรุนการผลิตทำใหเกิดคอขวดขึ้นในกระบวนการ และมีกลุมศึกษาเรื่อง
นี้โดยเฉพาะ (Setup Study Group) กลุมนี้ตองเขามาอยูในทีมติดตามนี้ดวย
(

ผังโครงสรางทีมงานในการดำเนินการ TPM, Worksheet 2

2. จัดการประชุมนัดแรกของทีมติดตามการดำเนินการ TPM ทุกคน เพื่อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติและ
ตารางเวลาของกิจกรรมตางๆ
(

แบบฟอรมประเมินผลลัพธการประชุม, Worksheet 3

3. มอบหมายหนาที่ใหกับคณะกรรมการตรวจประเมินและวินิจฉัยการเพิ่มผลผลิตแตละคน
(

แบบฟอรมมอบหมายการตรวจวินิจฉัยการเพิ่มผลิตภาพ, Worksheet 4

สวนที่ 4: ตั้งนโยบายพื้นฐานและเปาหมาย
1. รวบรวมเอกสารหรือสิ่งอื่นใดที่ยืนยันสาเหตุพื้นฐานของความจำเปนในการสรางนวัตกรรมในการทำ TPM
ในรูปของความจำเปนจากภายในและความจำเปนจากภายนอก ตัวอยางเชน:
ความจำเปนจากภายนอก การแขงขันในตลาดโลก เพื่อความสามารถในการแขงขันตองลดตนทุนลง
30 เปอรเซ็นต ลดเวลาการสงมอบลงครึ่งหนึ่ง เปนตน

ความจำเปนจากภายใน a. ตองแบกรับปญหาของเสียในกระบวนการ เครื่องจักรเสีย และการหยุด
เล็กนอยของเครื่องจักรเพิ่มขึ้น เปนตน
b. ความจริงที่วาการปรับปรุงมีอุปสรรคเพราะไมมีเวลา เนื่องจากการ
เปลี่ยนรุนการผลิตมีจำนวนเพิ่มขึ้น
240 TPM สำหรับโรงงานแบบลีน
TPM for the Lean Factory

2. ดำเนินการสำรวจการทำ TPM ณ สายการผลิต (Worksheet 5)
3. ตั้งเปาหมาย ตัวอยางเชน:
1. อุบัติเหตุเปนศูนย
2. เครื่องจักรเสียทั้งหลายตองแกไขไดภายใน 3 นาที
3. คาความสามารถของกระบวนการ (Process Capability) ตองอยูที่ 1.33 หรือสูงกวา
4. ลูกคารองเรียนเปนศูนย (คุณภาพและการสงมอบ)
5. อัตราการเดินเครื่องจักรตองเปน 80 เปอรเซ็นตหรือสูงกวา
6. งานระหวางทำและวัสดุคงคลังตองอยูในปริมาณนอยที่สุดเทาที่จะเปนไปได
7. การสงมอบตรงเวลาเปน 100 เปอรเซ็นต
4. ทีม TPM ทุกทีม ทุกระดับตองมีกลุมศึกษาแนวทางการปรับปรุง (Improvement Study Group) เพื่อหา
หัวขอการปรับปรุงที่สอดคลองกับเปาหมาย
(

แบบฟอรมสรุปขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง, Worksheet 6

5 ทีมสรางนวัตกรรมในการทำ TPM ตองจัดใหมีบอรดชวยในการบริหารกิจกรรม TPM
(

บอรดชวยในการบริหารกิจกรรม TPM, Worksheet 7

6. ยืนยันพื้นฐานการบำรุงรักษาตามแนวทาง TPM
1. การบำรุงรักษาประจำวัน (พนักงานดูแลเครื่องจักรอุปกรณและสายการผลิตของตนเองดวยตนเอง)
2. การบำรุงรักษาตามคาบเวลา (รายเดือน 6 เดือน หรือรายป เหมือนกับการดูแลสุขภาพและตรวจ
รางกายประจำปใหกับเครื่องจักร)
3. การบำรุงรักษาแบบทันทีทันใดโดยเตรียมพรอมไวลวงหนา (ปญหาที่ไมใหญหลวงจนเกินไป ตองแกไข
ไดภายใน 3 นาที)

สวนที่ 5: ศึกษาสถานการณปจจุบัน (เอกสาร)
กิ จ กรรมตางๆ ของที ม สรางนวัต กรรมใน TPM เริ่มดวย “การเตรี ยมความพรอมกอนตั้ งเครื่ องจักรหรือ
เปลี่ยนรุนการผลิต” ในรูปแบบของตนเอง สิ่งแรกที่พวกเขาตองทำคือการจับประเด็นปญหาทั้งหมดในปจจุบัน ผาน
เอกสารและการบันทึกตางๆ
1. รวบรวมเอกสารและบันทึกตางๆ ดานการผลิตที่เกี่ยวของกับ TPM
(

(

(

ตารางบันทึกการผลิตรายชั่วโมง, Worksheet 8
แบบฟอรมสรุปอัตราการเดินเครื่อง ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง และอัตราคุณภาพ, Worksheet 9
ตารางสรุปเวลาวางของเครื่องจักรรายเดือน (เวลารอคอยหรือเครื่องจักรเดินตัวเปลา), Worksheet 10
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