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1. วัตถุประสงค์ (Objective)  

เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารความเส่ียง ของระบบบริหารคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 
ISO9001:2015  

2. ขอบข่าย (Scope)   
การบริหารความเส่ียงตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ ก าหนดแนวทาง การช้ีบ่งความเส่ียง   

การประเมินความเส่ียง  รวมถึงการจัดการความเส่ียงด้วยการควบคุมและลดความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญ โดย
น าบริบทองค์กร ในหัวข้อปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกมาท าการวิเคราะห์หาความเส่ียงขององค์กร 

3. ผู้รับผิดชอบ (Responsible)  
ผอ.ศต. และผู้ปฏิบัติงานท้ังหมด 

4. ข้อก าหนดการบริหารคุณภาพที่เก่ียวข้อง (Requirements) 
4.1 ISO 9001 :  2015 ข้อ 6.1 การบริหารจัดการความเส่ียง 

5. ค าจ ากัดความ (Definition) 
นัยส าคัญ (Significant)  หมายถึง  ระดับความเส่ียงท่ีเกิดขึ้นจากการประเมินความเส่ียง โดยน าระดับ

ความรุนแรง และโอกาสเกิดมาสรุปตามตารางเมตริกท่ีก าหนดไว้ในท้ายระเบียบปฏิบัตินี้ 

6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure) 

6.1 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.1  การระบุความเสี่ยง (Risk Identification)  
       ท าการระบุความเส่ียงโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี ้

 จากบริบทองค์กรท้ังภายนอกและภายใน โดย
บริบทองค์กรภายนอก ได้แก่ กฎหมายกฎระเบียบ เทคโนโลยี 
สังคม/ส่ิงแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจ ส าหรับบริบทองค์กร
ภายใน ได้แก่ โครงสร้างและการจัดองค์กร การพัฒนาภายใน
องค์กร วัฒนธรรมองค์กร/ความเช่ือ/ค่านิยม องค์ความรู้ อีก
ท้ังจุดอ่อนขององค์กร รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ภายใน
หน่วยงาน มาท าการวิเคราะห์หาความเส่ียง 

  จากกระบวนต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน เช่น การผลิต  
การบริการ   การจัดเก็บ  การส่งมอบ  การจัดซื้อจัดจ้าง   
ทรัพยากรบุคคล   การฝึกอบรม  การซ่อมบ ารุง  การควบคุม
คุณภาพ     เป็นต้น 

 

 
 
 

ผอ.ศต. /MR/ 
ผอ.ส่วนฯ/
ผู้ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 

FM-MSR-07-
SMWC 
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รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
1.2  การประเมินความเสี่ยงระบบบริหารคุณภาพ (Risk 

Assessment) 
ก าหนดให้มีการประเมินความเส่ียงปีละ 1 ครั้ง               

(ประมาณเดือนเมษายน) และท าการประเมินความเส่ียง เมื่อ
มีเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ 

- หลังจากมีการปรับปรุง/เพิ่มเติมมาตรการควบคุม
ความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญ  

- มีความเส่ียงใหม่ท่ีเกิดขึ้น ท้ังจากปัจจัยภายในและ
ภายนอก 

- มีการปรับเปล่ียนกระบวนการต่าง ๆ  ภายใน
หน่วยงาน ฯ 

- กฎหมายหรือข้อก าหนดต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องมีการ
เปล่ียนแปลง 

- หลังมีเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นจากความเส่ียงต่าง ๆ  
การประเมินความเส่ียงในส่วนพยากรณ์และตรวจ

อากาศการบิน  ให้ท าการประเมินและสรุปผลนัยส าคัญใน
แบบประเมินความเส่ียง FM-MSR-07-SMWC การประเมิน
ความเส่ียงท าโดยระบุระดับความรุนแรง (Severity of 
Consequence)  และ โอกาสท่ีจะเกิด (Likelihood of  
Occurrence) ตามเกณฑ์การให้คะแนน ท่ีแนบท้ายระเบียบ
ปฏิบัติฉบับนี้ 

 
 
ผอ.ศต. /MR/ 
ผอ.ส่วนฯ/
ผู้ปฏิบัติงาน 
  

 
 
FM-MSR-07-SMWC 
 

1.3 การวิเคราะห์ระดับความเสี่ยง 
      เมื่อน าคะแนนความรุนแรงและคะแนนโอกาสเกิด  ระบุ
ลงแบบประเมินความเส่ียง (FM-MSR-07-SMWC) ให้น า
คะแนนท้ังสองส่วนมาวิเคราะห์ ในตารางเมตริกซ์วิเคราะห์
นัยส าคัญของความเส่ียง  (Probability Criteria Matrix) ท่ี
แนบท้ายระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ 

 
ผอ.ศต. /MR/ 
ผอ.ส่วนฯ/
ผู้ปฏิบัติงาน  

 
FM-MSR-07-SMWC 
 

 

1.4  MR และตัวแทนของแต่ละส่วน ระดมสมอง 
วิเคราะห์และจัดท าแผนปฏิบัติการ เพื่อเสนอต่อ ผอ.ศต.
พิจารณาความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบ ก่อนส่งให้
ทาง DC แจกจ่ายและจัดเก็บไว้ 

ผอ.ศต. /MR/ 
ผอ.ส่วนฯ/
ผู้ปฏิบัติงาน  

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

 

7. เอกสารอ้างอิง (Document Reference)  

7.1  QM-MSR-01-SMWC ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง คู่มือคุณภาพ (Quality Manual) 
7.2  QP-MSR-01-SMWC  ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การควบคุมเอกสาร (Document Control) 
7.3  QP-MSR-03-SMWC  ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง การบริหารความเส่ียง (Risk Management) 
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8. บันทึก (Records) 
 ไม่มี 

 
9. แบบฟอร์ม (Form) 

9.1 FM-MSR-07-SMWC  แบบฟอร์มประเมินความเส่ียงและแผนจัดการเพื่อรองรับความเส่ียง 
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เอกสารแนบท้าย 

1. เกณฑ์การประเมินระดับความรุนแรง (Severity of Consequence)   

ประเภทของ
ความเสี่ยง 
(S-O-F-C)* 

ระดับความรุนแรง 

1 2 3 4 5 

น้อยมาก น้อย ปานกลาง ค่อนข้างรุนแรง รุนแรงมาก 
ด้านกฎหมาย/
กฎระเบียบ – S 

ตักเตือน ทัณฑ์บน ตัดเงินเดือน พักงาน ไล่ออก/ให้ออก 

ด้านชื่อเสียง/
ความเชื่อมั่น - S 

ไม่มีผลกระทบกับ
ความเชื่อมั่น 

มีความเชื่อมั่น
มากกว่าความไม่

เชื่อมั่น 

เริ่มไม่มีความ
เชื่อมั่น 

เริ่มมีความไม่
เชื่อมั่น

มากกว่าความ
เชื่อมั่น 

ไม่มีความเชื่อมั่น
อีกต่อไป 

ด้านบริหาร
องค์กร - S 

ชี้แจง ย้ายสับเปลี่ยน
ผู้ปฏิบัติงาน 

ตัดงบประมาณ ปรับโครงสร้าง/
เปลี่ยนผู้บริหาร 

ยุบหน่วยงาน 

ด้านการเงิน - F น้อยกว่า 5 หมื่น
บาท 

5 หมื่นบาทถึง 1 
แสนบาท 

1 แสนบาทถึง 3 
แสนบาท 

3 แสนบาทถึง 
5 แสนบาท 

มากกว่า 5 แสน
บาท 

ด้านการ
ปฏิบัติงาน/
ประสิทธิภาพ 
- O 

ส่งข่าวผิดพลาด/
ไม่ทันเวลาน้อย

กว่าหรือเท่ากับ 1 
ครั้งต่อเดือน 

ส่งข่าวผิดพลาด/
ไม่ทันเวลา 2-3 
ครั้งต่อเดือน 

ส่งข่าวผิดพลาด/
ไม่ทันเวลา 4-5 
ครั้งต่อเดือน 

ส่งข่าวผิดพลาด/
ไม่ทันเวลา 6-7 
ครั้งต่อเดือน 

ส่งข่าวผิดพลาด/
ไม่ทันเวลา

มากกว่า   หรือ
เท่ากับ 8 ครั้งต่อ

เดือน 
ด้านความพึง
พอใจ- C 

ระดับความพึง
พอใจมากกว่า 80 

% ข้ึนไป 

ระดับความพึง
พอใจ 71-80% 

ข้ึนไป 

ระดับความพึง
พอใจ 61-70% 

ระดับความพึง
พอใจ 51-

60% 

ระดับความพึง
พอใจน้อยกว่า 

50 % 
ด้านข้อร้องเรียน 
- C 

ไม่มีการร้องเรียน มีการร้องเรียน 1 
ครั้งต่อป ี

มีการร้องเรียน 2 
ครั้งต่อป ี

มีการร้องเรียน 
3 ครั้งต่อปี 

 

มีการร้องเรียน
มากกว่า 3 ครั้ง

ต่อป ี
· ด้านระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ - O 

เกิดเหตุเล็กน้อย
ที่ไม่มีความส าคัญ 

เกิดเหตุเล็กน้อย
ที่แก้ไขได้ 

ระบบมีปัญหาแต่
มีความสูญเสียไม่
มาก 

เกิดความเสียหาย
อย่างมากต่อ
ความปลอดภัย
ของข้อมูลต่าง ๆ 

เกิดความสูญเสีย
ต่อระบบ  IT ที่
ส าคัญทั้งหมด
และเกิดความ
เสียหายอย่าง
มากต่อความ
ปลอดภัยของ
ข้อมูลต่าง ๆ 

หมายเหตุ : ประเภทของความเสี่ยง หมายถึง  
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk : S) 
2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน (Operational Risk : O) 
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk  : F) 
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฏระเบียบ (Compliance Risk  : C) 
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2. เกณฑ์การประเมินโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ (Likelihood) 
ระดับ เกณฑ์การประเมิน โอกาสที่จะเกิด 

5 สูงมาก มากกว่า 5 คร้ังต่อเดือน 

4 สูง มากกว่า 2 คร้ังต่อเดือน 

3 ปานกลาง 1 คร้ังต่อเดือน 

2 น้อย 1 คร้ัง ต่อ 3 เดือน 

1 น้อยมาก 2 คร้ังต่อ ปี 

 

3. ตารางเมตริกซ์วิเคราะห์นัยส าคัญของความเสี่ยง  (Probability Criteria Matrix)  

การประเมินความเสี่ยง 
เกณฑ์ความรุนแรง 

(Severity Consequence) 
 

(ความรุนแรง + โอกาสเกิด) 1 2 3 4 5 

โอกาสในการเกิด   
(Likelihood) 

5 5 10 15 20 25 

4 4 8 12 16 20 

3 3 6 9 12 15 

2 2 4 6 8 10 

1 1 2 3 4 5 
 
 

ระดับ เกณฑ์การประเมินความเสี่ยง 

1-7  (Low) 
ระดับความเสี่ยงต่ า     
+ ไม่ต้องด าเนินการแต่อาจทบทวนมาตรการเฝ้าระวังอย่างสม่ าเสมอ 

8-16 (Medium) 
ระดับความเสี่ยง ปานกลาง  
+ ด าเนินการตรวจติดตามมาตรการควบคุมอย่างสม่ าเสมอ 

17-25 (High) 
ระดับความเสี่ยงสูง   
+ ด าเนินการเพ่ือลดความเสี่ยง  (จัดท าแผนปฏิบัติการ) 

 
 
 
 


