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1. วัตถุประสงคและขอบขาย  (Objective and Scope) 

1.1 เพื่อกําหนดเปนระเบียบวิธีปฏิบัติงานในการจัดทํา วางแผน และดําเนินงานดัชนีช้ีวัดดาน       
คุณภาพของสวนพยากรณและตรวจอากาศการบิน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก โดย    

ระเบียบปฏิบัติฉบับนี้ครอบคลุมถึงการกําหนดดัชนีช้ีวัดเปาหมาย  ดานคุณภาพ กลยุทธ และ

แผนพัฒนาองคกร 

2. ผูรับผิดชอบ (Responsible) 

2.1 ผูอํานวยการสวนและผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ รวมกันกําหนดแผนงาน ดัชนีช้ีวัด และเปาหมาย
คุณภาพของสวนใหสอดคลองกับเปาหมายคุณภาพขององคกร 

2.2  ผูอํานวยการสวน ตองเสนอดัชนีช้ีวัด และเปาหมายดานคุณภาพของฝาย และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานในแตละเดือน ตอ MR 

2.3  MR รวบรวม ทบทวนและตรวจสอบดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพขององคกร 
2.4  MR ตรวจสอบความคืบหนาในแผนงาน ตามดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพขององคกร 
2.5  ผูอํานวยการศูนยอุตุนิยมวิทยา มีหนาท่ีอนุมัติดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพขององคกร และ

ควบคุมการปฏิบัติงานของทุกสวนใหบรรลุ เปาหมายคุณภาพขององคกร 

3.  ขอกําหนดระบบการบริหารคุณภาพท่ีเก่ียวของ (Requirements) 

 3.1  ISO 9001 : 2015 ขอกําหนด 6.2 วัตถุประสงคคุณภาพ และ แผนงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค 

4.  เอกสารอางองิ (Reference Documents) 

       ไมมี 

5. คําจํากัดความ  (Definitions) 

KPI ของ องคกร ประกอบดวย 3 ประเภท คือ 
5.1 KPI วัดกลยุทธ/นโยบายคุณภาพ 
5.2 KPI วัดกระบวนการปฏิบัติงาน 
5.3 KPI วัดความเส่ียง 
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6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

6.1 แผนภูมิ/รายละเอียดกระบวนการทํางาน  

ลําดั
บที ่

ผังกระบวนการ รายละเอียดกระบวนการ ผูรับผิดชอบ เอกสารที่
เก่ียวของ 

1  กําหนด “ดัชนีชี้วัดและเปาหมาย
ดานคณุภาพ” โดยจะตอง
กําหนดใหสอดคลองกับ บริบท
องคกร นโยบายคุณภาพของ
องคกร 

MR และ  
ผอ.สวน 

QM-MSR-01-SMWC 
QP-MSR-03-SMWC 
FM-MSR-07-SMWC 
FM-MSR-08-SMWC 

2  
 

กําหนดดัชนีชี้วัดและเปาหมาย
คุณภาพของสวนงาน 

ผอ.สวน และ
ผูปฏิบัติงานเก่ียวของ 

QM-MSR-01-SMWC 
FM-MSR-07-SMWC 
FM-MSR-08-SMWC 

3  
 
 

MR รวบรวมดัชนีชี้วัดและ
เปาหมายเพื่อเสนอ ผอ.ศต. 
อนุมัติ 

MR และ 
ผอ.สวน 

FM-MSR-07-SMWC  
FM-MSR-08-SMWC 

 

4  
 
 

ผอ.ศต. พิจารณาอนุมัติ ผอ.ศต. FM-MSR-07-SMWC  
FM-MSR-08-SMWC 

5  
 
 

แตละสวนงานกําหนดแผนงาน
บริหารคุณภาพ 

ผอ.สวน และ
ผูปฏิบัติงานเก่ียวของ 

QP-MSR-03-SMWC 
FM-MSR-07-SMWC 
FM-MSR-11-SMWC 

6  
 
 

MR พิจารณาแผนงานบริหาร
คุณภาพ 

MR QP-MSR-03-SMWC 
FM-MSR-07-SMWC  
FM-MSR-11-SMWC 

7  ผอ.สวนชี้แจง และนําไปปฏิบัติ
ตามแผน 

ผอ.สวน และ
ผูปฏิบัติงานเก่ียวของ 

QP-MSR-03-SMWC 
FM-MSR-11-SMWC 

8  
 
 

ผอ.สวน ทบทวนและรายงาน
ความคืบหนาในแตละเดือนหากไม
สอดคลองใหดําเนินการปรับแก
แผนบริหารคุณภาพ 

MR 
ผอ.สวน 

QP-MSR-03-SMWC 
FM-MSR-07-SMWC 
FM-MSR-08-SMWC 
FM-MSR-09-SMWC 
FM-MSR-11-SMWC 

กําหนดดัชนีชี้วัดและเปาหมาย 
ดานคุณภาพระดับสวนงาน 

MR รวบรวมดัชนีชี้วัดและเปาหมาย 
คุณภาพของแตละสวนงาน 

กําหนดแผนงาน 
บริหารคุณภาพ 

พิจารณาอนุมัติ 

NO 

YES 

นําไปปฏิบัติในสวนงาน 

MR พิจารณาอนุมัติ 

NO 

YES 

ทบทวนและรายงาน 
ความกาวหนา 

NO 

YES 

ตอ 

MR และ ผอ.สวน 
กําหนดดัชนีชี้วัดและเปาหมาย 

ดานคุณภาพขององคกร 
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8  
 

จัดเก็บขอมูล DC QP-MSR-03-SMWC 
FM-MSR-07-SMWC 
FM-MSR-08-SMWC 
FM-MSR-09-SMWC 
FM-MSR-11-SMWC 

 
9 

 ผลท่ีไดใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณา
ทบทวนฝายบริหาร และ
ปรับปรุงแกไขใหดีข้ึน 

ผอ.ศต 
MR 

ผอ.สวน 

QM-MSR-01-SMWC 
QP-MSR-03-SMWC 
FM-MSR-07-SMWC 
FM-MSR-08-SMWC 
FM-MSR-09-SMWC 
FM-MSR-11-SMWC 

6.2  ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

6.2.1 MR และ ผอ.สวน กําหนด “ดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพ” (FM-MSR-08-SMWC) 
โดยจะตองกําหนดใหสอดคลองกับ บริบทองคกร นโยบายคุณภาพขององคกร 

6.2.2 ผอ.สวน และ ผูปฏิบัติงานเกี่ยวของกําหนด “ดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพ”  ของ
ฝาย  และจัดทําใบแสดง “ดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพ” ของฝาย โดยพิจารณา
ดัชนีช้ีวัดใหสอดคลองกับ  

• ดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพขององคกร  

• ตองแกไขปญหาท่ีผูเกี่ยวของในหนวยงานเห็นสมควรใหรีบดําเนินการปรับปรุง  

• เปาหมายดานคุณภาพท่ีกําหนด จะตอง 
- สามารถตรวจวัดผลได (Measurement)  
- บรรลุได (Achievable)  
- สัมพันธกับนโยบาย (Relevant) และ  
- สามารถการกําหนดระยะเวลาส้ินสุดท่ีชัดเจน (Time) 

6.2.3 MR ตองรวบรวม “ดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพ” ในสวนงานตาง ๆ เพื่อเสนอ    
ผอ.ศต.พิจารณาอนุมัติ 

6.2.4  ผอ.ศต. พิจารณาความเหมาะสมของดัชนีช้ีวัด ฯ ท่ีกําหนดหากไมเห็นชอบให MR สงกลับ
ไปจัดทํา “ดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพ” ใหม แลวสงกลับมาขออนุมัติอีกครั้ง 

6.2.5 MR นํา “ดัชนีช้ีวัดและเปาหมายดานคุณภาพ” ท่ีไดรับอนุมัติแลวสงคืนให ผอ.สวน เพื่อใช
เปนแนวทางในการกําหนดแผนงานตอไป 

6.2.6  ผอ.สวน เรียกประชุมผูท่ีเกี่ยวของ เพื่อกําหนดกิจกรรมตาง ๆ ท่ีตอบรับกับดัชนีช้ีวัดและ
เปาหมายท่ีกําหนดแตละขอ เพื่อจัดเตรียม “แผนปฏิบัติการและเปาหมาย” /Action 
Plan (FM-MSR-11-SMWC) ซึ่งแตละแผนงานจะตองแสดงถึง 

• กิจกรรมการดําเนินงานโดยละเอียด 

บันทึกขอมูลและจัดเก็บเอกสาร 

สรุปเพื่อการประเมินผลงานขององคกร 

ตอ 
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• ผูรับผิดชอบแผนงานโดยรวม และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรมของแผนงาน 

• ระยะเวลาแลวเสร็จของแผนงานและระยะเวลาในการดําเนินงานแตละ
กิจกรรม 

6.2.7 ผอ.สวน นํา “แผนปฏิบัติการและเปาหมาย” /Action Plan  สงให MR รวบรวมเพื่อ
ทบทวนและขออนุมัติจาก ผอ.ศต.  

6.2.8 กรณี ผอ.ศต. ไมอนุมัติ ให MR นํากลับไปให ผอ.สวน ดําเนินการแกไข 
6.2.9 กรณี ผอ.ศต. อนุมัติ ให ผอ.สวน นําไปปฏิบัติได 
6.2.10 การติดตามผลความคืบหนา ผอ.สวน ตองมีการทบทวนและรายงานความคืบหนาของ

กิจกรรมในแตละเดือนใน “ใบแสดงผลดัชนีช้ีวัดและเปาหมายคุณภาพ” (FM-MSR-09-
SMWC) ตอ MR หากผลดัชนีช้ีวัดไมไดตามเปาหมายท่ีวางไวตองมีการดําเนินการแกไข
และออกใบ CAR ทันที 

6.2.11 การปรับแกไขเอกสารดัชนีช้ีวัด  แผนปฏิบัติการ และเปาหมายคุณภาพ  ให ผอ.สวน 
ดําเนินการแกไขดัชนีช้ีวัด เปาหมาย และแผนงานบริหารคุณภาพ ในกรณีที 

• มีการปรับเปล่ียนบริบทองคกร ความตองการผูมีสวนไดสวนเสียเปล่ียนไป 

• สามารถปฏิบัติไดตามดัชนีช้ีวัดและเปาหมายท่ีกําหนด 

• เมื่อไดรับขอรองเรียน 

• เมื่อมีการประชุม ทบทวนฝายบริหาร ผอ.สวน พิจารณาทบทวนดัชนีช้ีวัด เปาหมาย 
และแผนพัฒนา  

6.2.12 การทบทวนแผนพัฒนา จะตองมีการตรวจสอบกิจกรรมท่ีวางแผนไว เพื่อใหแนใจวาไดรับ

การปฏิบัติตามเวลาท่ีกําหนดและบันทึกผลการทบทวนในแผนงานดังกลาว 

7.  เอกสารประกอบ 

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

8.    แบบฟอรม (FORM) 

8.1  FM-MSR-07-SMWC แบบฟอรม ประเมินความเส่ียงและแผนจัดการเพื่อรองรับความเส่ียง 
8.2  FM-MSR-08-SMWC แบบฟอรม การกําหนดดัชนีช้ีวัดเปาหมาย (KPI) 
8.3  FM-MSR-09-SMWC แบบฟอรม ใบแสดงผลดัชนี้ช้ีวัดและเปาหมายคุณภาพ 

(KPI Monitoring and Report) 
8.4  FM-MSR-11-SMWC แบบฟอรม แผนปฏิบัติการและเปาหมาย (Action Plan) 


