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1. วัตถุประสงค  (Objective) 

ใชเปนแนวทางและเกณฑปฏิบัติในการประเมินประสิทธิภาพ (Performance) หนวยงานภายนอกผู

จัดหาผลิตภัณฑและบริการ (External Provider) สําหรับงานอุตุนิยมวิทยาการบิน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใต

ฝงตะวันตก เพ่ือใหสอดคลองตามขอกําหนดของระบบการบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

2. ขอบขาย (Scope)  

ในการประเมินประสิทธิภาพของ External Provider ตามแนวทางของระเบียบปฏิบัติฉบับน้ีครอบคลุม

การบริการของสวนส่ือสารและเคร่ืองมือ ซ่ึงมีหนาที่ในการซอมบํารุงรักษาคร่ืองมือหลักที่ใชในการปฏิบัติงาน

ดานอุตุนิยมวิทยาการบิน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก 

3.  ผูรับผิดชอบ (Responsible) 

3.1 ผูปฏิบัติงานในกิจกรรมหลักขององคกรมีหนาที่ประเมินประสิทธิภาพของ External Provider  
3.2 Management representative (MR) เปนผูทบทวนและอนุมัติผลการประเมินจากผูปฏิบัติงานใน

กิจกรรมหลักขององคกร 

4.  ขอกําหนดระบบการบริหารคณุภาพท่ีเกี่ยวของ (Requirements) 

4.1  ISO 9001 : 2015 ขอกําหนด 8.4 การควบคุมผลิตภัณฑและบริการจากภายนอก 

5.  คําจํากัดความ (Definitions) 

5.1 External Providers หมายถึง สวนส่ือสารและเคร่ืองมือ กับสวนสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา 

6. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) 

6.1 แผนภูมิ/รายละเอียดกระบวนการทํางาน  

ไมมี 

6.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

6.2.1 เมื่อเคร่ืองมือหลักที่ใชในการปฏิบัติงาน ของสวนตรวจอากาศการบิน และพยากรณอากาศ
การบินเกิดการชํารุดเสียหาย หรือไมสามารถใชงานไดบางสวนหรือทั้งหมด เจาหนาที่ที่กําลังปฏิบัติงานในสวน
ตรวจอากาศการบินและพยากรณอากาศการบินตองทําการกรอกแบบฟอรมบันทึกการแจงเคร่ืองมือขัดของ 
(FM-MSR-29-SMWC)  แลวแจงไปยังสวนสิอสารและเคร่ืองมือทางโทรศัพทหรือแอพพิเคช่ัน LINE เพ่ือทราบ
และดําเนินการซอมแซมตอไป หลังจากเจาหนาที่ของสวนสิอสารและเคร่ืองมือรับทราบและไดเขาตรวจสอบ
ความเสียหายและหาทางแกไขแลว จะตองแจงกลับมาที่สวนสวนตรวจอากาศการบินและพยากรณอากาศการ
บินเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่ใชในการดําเนินการแกไข จากน้ันเมื่อมีการดําเนินการแกไขเคร่ืองมือที่ขัดของให
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ใชงานไดปกติแลว เจาหนาที่ของสวนตรวจอากาศการบินและพยากรณอากาศการบินจะตองทําการประเมิน
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสวนส่ิอสารและเคร่ืองมือตอไป  

6.2.2 เจาหนาที่จะทําการประเมินโดยใชแบบฟอรมการประเมินประสิทธิภาพผูใหบริการภายนอก 
(FM-MSR-28-SMWC) และพิจารณาจากปจจัยหลัก 4 ประการ ประกอบกับเกณฑการประเมิน  5 เกณฑ ตาม
ตารางดานลาง ซ่ึงปจจัย และ Criteria อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  

เกณฑการ
ประเมิน 

ปจจัยหลัก 

การติดตอ 
ประสานงาน 

ระยะเวลาดําเนินการ 
ต้ังแตรับเร่ือง 

ความสําเร็จ 
ของงาน 

ความพึงพอใจ 
ในการบริการ 

เกณฑท่ี 1 ไมมีการแจงลวงหนา ปฏิบัติงาน 
มากกวา 7 วันข้ึนไป 

ไมสามารถแกไขได พอใจนอยมาก 

เกณฑท่ี 2 แจงกลับมาภายใน 5-6 วัน 
ต้ังแตรับเรื่อง 

ปฏิบัติงาน 
ภายใน 6 วัน 

ยังขัดของ/ไมมีอะไหล พอใจนอย 

เกณฑท่ี 3 แจงกลับมาภายใน 3-4 วัน 
ต้ังแตรับเรื่อง 

ปฏิบัติงาน 
ภายใน 5 วัน 

ยังขัดของแตสามารถใชงาน
ไดบางสวน 

พอใจพอสมควร 

เกณฑท่ี 4 แจงกลับมาภายใน 2 วัน 
ต้ังแตรับเรื่อง 

ปฏิบัติงาน 
ภายใน 4 วัน 

ใชงานไดเปนสวนมาก พอใจมาก 

เกณฑท่ี 5 แจงกลับมาภายใน 24 ชม. 
ต้ังแตรับเรื่อง 

ปฏิบัติงาน 
ภายใน 1-3 ชม. 

ใชงานไดปกติ พอใจมากท่ีสุด 

 
หมายเหตุ : การปฏิบัติงานของ EXTERNAL PROVIDER ทุกคร้ังที่มีการซอมบํารุง ตองผานการประเมิน

จาก นอต. ในสวนตรวจอากาศการบินและสวนพยากรณอากาศการบิน ศูนยอุตุนิยมวิทยาภาคใตฝงตะวันตก 
และจะทําการประเมินภาพรวมของการปฏิบัติงานของ EXTERNAL PROVIDER ปละ 1 คร้ัง โดยผลการ
ประเมินภาพรวมฯ จะคํานวณจากคาเฉล่ียของการประเมินแตละคร้ัง โดยผลการประเมินภาพรวมจะตองได
คะแนนตั้งแต 75 % ข้ึนไป  

6.3 การทบทวนประสิทธิผลของการประเมิน EXTERNAL PROVIDER 

6.3.1 ทําการประเมิน (Audit) ในระหวางการตรวจตดิตามภายใน (Internal Audit) 
6.3.2 ถาผลการประเมินฯ ในภาพรวมต่ํากวา 75% หัวหนาสวนพยากรณและตรวจอากาศการบิน

จะนําผลการประเมินสงใหหนวยงาน External Provider เพ่ือรับทราบและหาแนวทางปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ในเบื้องตน 

6.3.3 MR จะรายงานผลการประเมินภาพรวมการปฏิบัติงานของ EXTERNAL PROVIDER ให
ผูอํานวยการศูนยฯ รับทราบ ในการทบทวนผูบริหาร (Management Review)  
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7. เอกสารประกอบ (Documentations) 

7.1  QM-MSR-01-SMWC คูมือคุณภาพ (Quality Manual) 
7.2  QP-MSR-01-SMWC  การควบคุมเอกสาร (Document Control) 
 

8.    แบบฟอรม (FORM) 

8.1  FM-MSR-28-SMWC แบบฟอรม การประเมินประสิทธิภาพผูใหบริการภายนอก 
(External  Provider)  

8.2  FM-MSR-29-SMWC แบบฟอรม บันทึกการแจงเคร่ืองมือขัดของ 


