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1. วัตถุประสงค (Objective)  

เพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง ของระบบบริหารคุณภาพ ใหสอดคลองกับมาตรฐาน 
ISO9001:2015  

2. ขอบขาย (Scope)   
การบริหารความเส่ียงตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติฉบับน้ี กําหนดแนวทาง การช้ีบงความเส่ียง   

การประเมินความเส่ียง  รวมถึงการจัดการความเส่ียงดวยการควบคุมและลดความเส่ียงที่มีนัยสําคัญ โดย
นําบริบทองคกร ในหัวขอปจจัยภายในและปจจัยภายนอกมาทําการวิเคราะหหาความเส่ียงขององคกร 

3. ผูรบัผิดชอบ (Responsible)  
ผอ.ศต. และผูปฏิบัติงานทั้งหมด 

4. ขอกําหนดการบริหารคณุภาพท่ีเกี่ยวของ (Requirements) 
4.1 ISO 9001 :  2015 ขอ 6.1 การบริหารจัดการความเส่ียง 

5. คําจํากัดความ (Definition) 
นัยสําคัญ (Significant)  หมายถึง  ระดับความเส่ียงที่เกิดข้ึนจากการประเมินความเส่ียง โดยนําระดับ

ความรุนแรง และโอกาสเกิดมาสรุปตามตารางเมตริกที่กําหนดไวในทายระเบียบปฏิบัติน้ี 

6. ข้ันตอนการปฏบิัติงาน  (Procedure) 

6.1 แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ผูรบัผิดชอบ เอกสารทีเ่กี่ยวของ 
1.1  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
       ทําการระบุความเส่ียงโดยแบงออกเปน 2 สวนดังน้ี 

• จากบริบทองคกรทั้งภายนอกและภายใน โดยบริบท
องคกรภายนอก ไดแก กฎหมายกฎระเบียบ เทคโนโลยี สังคม/
ส่ิงแวดลอม สภาพเศรษฐกิจ สําหรับบริบทองคกรภายใน ไดแก 
โครงสรางและการจัดองคกร การพัฒนาภายในองคกร 
วัฒนธรรมองคกร/ความเช่ือ/คานิยม องคความรู อีกทั้งจุดออน
ขององคกร รวมทั้งกระบวนการตางๆ ภายในหนวยงาน มาทํา
การวิเคราะหหาความเส่ียง 

•  จากกระบวนตาง ๆ ภายในหนวยงาน เชน การผลิต  
การบริการ   การจัดเก็บ  การสงมอบ  การจัดซ้ือจัดจาง   
ทรัพยากรบุคคล   การฝกอบรม  การซอมบํารุง  การควบคุม
คุณภาพ     เปนตน 
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ผอ.สวนฯ/
ผูปฏิบัติงาน 
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รายละเอียด ผูรบัผิดชอบ เอกสารทีเ่กี่ยวของ 
1.2  การประเมินความเสี่ยงระบบบริหารคุณภาพ (Risk 

Assessment) 
กําหนดใหมีการประเมินความเส่ียงปละ 1 คร้ัง               

(ทุกเดือน เมษายน) และทําการประเมินความเส่ียง เมื่อมี
เหตุการณดังตอไปน้ี 

- หลังจากมีการปรับปรุง/เพ่ิมเติมมาตรการควบคุมความ
เส่ียงที่มีนัยสําคัญ  

- มีความเส่ียงใหมที่เกิดข้ึน ทั้งจากปจจัยภายในและ
ภายนอก 

- มีการปรับเปล่ียนกระบวนการตาง ๆ  ภายใน
หนวยงาน ฯ 

- กฎหมายหรือขอกําหนดตางๆ ที่เก่ียวของมีการ
เปล่ียนแปลง 

- หลังมีเหตุการณที่เกิดข้ึนจากความเส่ียงตาง ๆ  
การประเมินความเส่ียงในสวนพยากรณและตรวจอากาศ

การบิน  ใหทําการประเมินและสรุปผลนัยสําคัญในแบบ
ประเมินความเส่ียง FM-MSR-07-SMWC การประเมินความ
เส่ียงทําโดยระบุระดับความรุนแรง และการปฏิบัติตามกฎหมาย
และขอกําหนดอ่ืนๆ (Severity of Consequence)  โอกาสที่
จะเกิด (Likelihood of  Occurrence) ตามเกณฑการให
คะแนน ที่แนบทายระเบียบปฏิบัติฉบบัน้ี 

 
 
ผอ.ศต. /MR/ 
ผอ.สวนฯ/
ผูปฏิบัติงาน 
  

 
 
FM-MSR-07-SMWC 
 

1.3 การวิเคราะหระดบัความเสี่ยง 
      เมื่อนําคะแนนความรุนแรงและคะแนนโอกาสเกิด  ระบุลง
แบบประเมินความเส่ียง (FM-MSR-07-SMWC) ใหนําคะแนน
ทั้งสองสวนมาวิเคราะห ในตารางเมตริกซวิเคราะหนัยสําคัญ
ของความเส่ียง  (Probability Criteria Matrix) ที่แนบทาย
ระเบียบปฏิบัติฉบับน้ี 
 
เกณฑการกําหนดตารางเมตริกซ (Probability Criteria 

Matrix ) 
H = High :  ดําเนินการเพ่ือลดความเส่ียง  (จัดทํา

แผนปฏิบัติการ)  
M = Medium :  ดําเนินการตรวจติดตามมาตรการ

ควบคมุอยางสม่ําเสมอ 
L  =  Low :  ไมตองดําเนินการแตอาจทบทวนมาตรการ

เฝาระวังอยางสม่ําเสมอ 

 
ผอ.ศต. /MR/ 
ผอ.สวนฯ/
ผูปฏิบัติงาน 
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รายละเอียด ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 
ตารางเมตริกซ วิเคราะหนัยสําคัญ ของความเสี่ยงและ
โอกาส 

 
1.4  MR และตัวแทนของแตละสวน ระดมสมอง วิเคราะห
และจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือเสนอตอ ผอ.ศต.พิจารณา
ความเหมาะสมและใหความเห็นชอบ กอนสงใหทาง DC 
แจกจายและจัดเก็บไว  

 

Likelihood 
Severity Consequence 
1 2 3 

3 M H H 
2 L M H 
1 L L M 

ผอ.ศต. /MR/ 
ผอ.สวนฯ/
ผูปฏิบัติงาน 
  

QP-MSR-03-SMWC  
FM-MSR-07-SMWC 

 

7. เอกสารอางอิง (Document Reference)  

7.1  QM-MSR-01-SMWC ระเบียบปฏิบัติ เร่ือง คูมือคุณภาพ (Quality Manual) 
7.2  QP-MSR-01-SMWC  ระเบียบปฏิบัติ เร่ือง การควบคุมเอกสาร (Document Control) 
7.3  QP-MSR-03-SMWC  ระเบียบปฏิบัติ เร่ือง การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 

 
8. บันทึก (Records) 
 ไมม ี

 
9. แบบฟอรม (Form) 

9.1 FM-MSR-07-SMWC  แบบฟอรมประเมินความเส่ียงและแผนจัดการเพ่ือรองรับความเส่ียง 


