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1. วัตถุประสงคN 
1.1 เพ่ือใช-เป3นแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม  ณ รป.1 ให-อยู�ในระดับท่ียอมรับได- 

และเพ่ือให-ผู-บริหาร และเจ-าหน-าท่ีของ รป.1 ในทุกระดับท่ีมีส�วนเก่ียวข-องกับการบริหารความเสี่ยงได-ใช-เป3นแนวทาง
ปฏิบัติให-มีความสอดคล-องกัน 
1.2 เพ่ือให- รป.1 สามารถพิจารณากําหนดมาตรการควบคุม ลดความเสี่ยงของอันตราย หรือผลกระทบท่ีจะ

เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานได-อย�างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 

2. ขอบเขต 
2.1 ข้ันตอนการปฏิบัติงานนี้ใช-สําหรับเป3นแนวทางในการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึนจากการ

ทํางาน และหรือสภาพแวดล-อมในการทํางานของกิจกรรม ท่ีดําเนินงาน ณ รป.1 หรือกิจกรรมท่ีได-รับมอบหมายให-
จัดทําการบริหารความเสี่ยง 
2.2 ผู-ใช-งานต-องมีความเข-าใจกระบวนการบริหารความเสี่ยงเบ้ืองต-น 

 
3. นิยาม/คํายRอ 
3.1 ความเส่ียง หมายถึง ผลลัพธ�ของความน�าจะเกิดอันตราย และผลจากอันตรายนั้น (อุบัติเหตุหรืออุบัติการณ�) 
3.2 การประเมินความเส่ียง หมายถึง กระบวนการ การประมาณระดับความเสี่ยง และการตัดสิน ว�าความเสี่ยง

นั้นอยู�ในระดับท่ียอมรับได-หรือไม� 
3.3 การช้ีบRงอันตราย  หมายถึง กระบวนการ ในการรับรู-ถึงอันตรายท่ีมีอยู� และการกําหนดลักษณะของ

อันตราย 
3.4 อันตราย หมายถึง แหล�งหรือสถานการณ�ท่ีอาจก�อให-เกิดการบาดเจ็บ หรือความเจ็บป?วย ความเสียหายของ

ทรัพย�สิน ความเสียหายต�อสิ่งแวดล-อมหรือสิ่งต�าง ๆ เหล�านี้รวมกัน 
3.5 อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ�ท่ีไม�ได-คาดคิดไว-ล�วงหน-า ซ่ึงมีผลให-เกิดการเสียชีวิต ความเจ็บป?วย การ

บาดเจ็บ ความเสียหาย หรือความสูญเสียอ่ืน ๆ 
3.6 ความเจ็บปUวยจากการทํางาน หมายถึง ความเจ็บป?วยท่ีได-พิจารณาว�า มีสาเหตุจากกิจกรรม การทํางาน 

หรือสิ่งแวดล-อมของท่ีทํางาน 
3.7 รป.1 หมายถึง โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ (องค�การมหาชน) 
3.8 กิจกรรม หมายถึง งานท่ีเจ-าหน-าท่ี ณ รป.1 ได-รับมอบหมายให-ดําเนินการ และงานท่ีทํานั้นมีการมอบหมาย

ให-มีผู-รับผิดชอบ โดยการดําเนินงานจะเป3นการผสมผสาน แรงงาน เทคโนโลยี วัตถุดิบ วิธีการ และสภาพแวดล-อม
ต�างๆ เข-าด-วยกันเพ่ือให-ได-ผลผลิตตามเปEาประสงค�ของ สทป. 
3.9 ผูXปฏิบัติงาน หมายถึง ผู-เก่ียวข-องในการดําเนินงานของกิจกรรม ณ รป.1 ท่ีกําหนดให-มีการจัดทําการ

บริหารความเสี่ยง 
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3.10 เจXาหนXาท่ีบริหารความเส่ียง หมายถึง เจ-าหน-าท่ีท่ีได-รับมอบหมายให-ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง 
จัดทําแนวทางในการบริหารความเสี่ยง และเป3นท่ีปรึกษาให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องสามารถดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง
กิจกรรมให-เป3นไปตามกระบวนการอย�างเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 
4. แผนผังกระบวนการ 
No. Incharge Process Flow When Related document 
     

4.1 เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง 

 3 -7 วัน  

4.2 ผอ.รป.1 ผอ.ส�วน และ
เจ-าหน-าท่ีระดับหัวหน-า
งาน 

 3-7 วัน  

4.3 -ผู-ปฏิบัติงาน  
-เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง (ท่ีปรึกษา) 

 1-3 เดือน  

4.3.1 -ผู-ปฏิบัติงาน  
-เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง (ท่ีปรึกษา) 

   

 -ผู-ปฏิบัติงาน  
-เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง (ท่ีปรึกษา) 

  

 ผอ.รป.1   

4.3.2 -ผู-ปฏิบัติงาน  
-เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง (ท่ีปรึกษา) 

 แบบฟอร�มการจําแนก
กิจกรรม 

4.3.3 -ผู-ปฏิบัติงาน  
-เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง (ท่ีปรึกษา) 

 แบบฟอร�มการบ�งช้ี
อันตรายและประเมิน
ความเส่ียง 

4.4 -ผู-ปฏิบัติงาน  
-เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง (ท่ีปรึกษา) 

 3 -7 วัน แบบฟอร�มการบ�งช้ี
อันตรายและประเมิน
ความเส่ียง 

 
 

ส่ือสารทําความเข-าใจ  

กําหนดวัตถุประสงค�  
 (6.1) 

Start 

การประเมินความเส่ียง 
 

จําแนกกิจกรรม  
 

บ�งช้ีอันตรายและประเมิน
ความเส่ียง  

กําหนดเกณฑ�โอกาสและความ
รุนแรง   

หมายเหตุ : อาจใช-เกณฑ�ที่กําหนดไว-แล-วตาม 
WP การบริหารความเสี่ยงกิจกรรม ณ รป.1 หรือ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม 

 

พิจารณาอนุมัติ  

ไม�อนุมัติ 

อนุมัติ 

ประชุมกําหนดเกณฑ�โอกาส
และความรุนแรง 

 

 
กรณีใช-เกณฑ�อื่นๆ 

 

กร
ณี

ใช
-เก

ณ
ฑ�ท

ี่กํา
หน

ดไ
ว- 

 

ประเมินระดับความเส่ียง 
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No. Incharge Process Flow When Related document 
4.5 -เจ-าหน-าท่ีบริหารความ

เส่ียง 
 1-2 

สัปดาห� 
แบบฟอร�มทะเบียน
ความเส่ียง 

4.6 -ผู-ปฏิบัติงาน  
-เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง (ท่ีปรึกษา) 

 1-2 เดือน แบบฟอร�มทะเบียน
แผนลดและควบคุม
ความเส่ียง 

 -ผอ.รป.1 
  

 3 -7 วัน  

4.7 -เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง  
-ผู-ปฏิบัติงาน  
 

 อย�างน-อย
ทุก 6 เดือน 
(หรือเม่ือมี
ความ
จําเป_น) 

รายงานสรุปผลการ
ปฏิบัติงานตามแผนการ
บริหารความเส่ียง 

4.8 -เจ-าหน-าท่ีบริหารความ
เส่ียง  
 

 ทุก 1 ปP สรุปผลการดําเนินการ
ตามแผนการบริหาร
ความเส่ียงประจําปP
งบประมาณ 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไม�ต-องจัดทําแผนลด
และควบคุมความเส่ียง 

 (เล็กน-อย, ยอมรับได-) 

จัดทําแผนลดและควบคุม 
ความเส่ียง  

ไม�อนุมัติ 

ติดตามและทบทวนแผนบริหาร
ความเส่ียง 

อนุมัติ 

รายงาน ผอ.รป.1 
เพ่ือรับทราบ  

จัดทําทะเบียนความเส่ียง  
 

End 

 

พิจารณาอนุมัติ  
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5. กระบวนการ/ วิธีปฏิบัติ 
5.1 การส่ือสารทําความเขXาใจ 

เจ-าหน-าท่ีบริหารความเสี่ยงจัดประชุมเรื่อง การบริหารความเสี่ยง ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 
สถาบันเทคโนโลยีปEองกันประเทศ (องค�การมหาชน) เพ่ือสื่อสารสร-างความเข-าใจกับผู-ปฏิบัติงาน ให-ทราบถึงหลักการ
บริหารความเสี่ยง เหตุผล และความจําเป3น รวมถึงข้ันตอนในการบริหารความเสี่ยง เพ่ือให-เกิดความเข-าใจในแนวคิด 
หลักการ และวิธีปฏิบัติท่ีตรงกัน ตลอดจนสามารถวิเคราะห� และจัดการความเสี่ยงได-อย�างมีประสิทธิภาพ 

 
5.2 การกําหนดวัตถุประสงคN 

เจ-าหน-าท่ีบริหารความเสี่ยงจัดประชุมหารือเพ่ือกําหนดวัตถุประสงค� และกรอบความเสี่ยงท่ียอมรับได- 
ร�วมกับ ผอ.รป.1 ผอ.ส�วน และ เจ-าหน-าท่ีระดับหัวหน-างาน ณ โรงปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา 1 สถาบันเทคโนโลยี
ปEองกันประเทศ (องค�การมหาชน) 

 
5.3 การประเมินความเส่ียง 

5.3.1 กําหนดเกณฑNโอกาสและความรุนแรง 
ผู-ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช-เกณฑ�โอกาสและความรุนแรงตามท่ีเจ-าหน-าท่ีบริหารความเสี่ยงได-

กําหนดไว-แล-ว ตามข-อ 5.3.3.2 ซ่ึงเป3นเกณฑ�ท่ีเจ-าหน-าท่ี รป.1 ประชุมพิจารณาเห็นชอบรวมกันแล-ว อย�างไรก็ตาม
เกณฑ�นี้สามารถปรับเปลี่ยนได-ตามความเหมาะสมของกิจกรรม โดยต-องมีการประชุมร�วมกันระหว�างเจ-าหน-าท่ี
ผู-ปฏิบัติงานและเจ-าหน-าท่ีจนได-มติเป3นเอกฉันท� และนําเสนอ ผอ.รป.1 อนุมัติตามลําดับ  

5.3.2 จําแนกกิจกรรม 
ผู-ปฏิบัติงานในส�วนท่ีเก่ียวข-อง พิจารณาระบุลักษณะงาน/ ข้ันตอน/ กระบวนการทํางาน ตาม

แบบฟอร�มการจําแนกกิจกรรม ซ่ึงควรระบุข-อมูลการปฏิบัติงาน ของแต�ละกิจกรรมโดยให-ครอบคลุม สถานท่ีทํางาน 
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ� บุคลากร ข้ันตอนหรือกระบวนการทํางานโดยละเอียด เพ่ือนํามาชี้บ�งอันตรายและ
ประเมินความเสี่ยงได-อย�างมีประสิทธิภาพสูงสุด  

5.3.3 บRงช้ีอันตรายและประเมินความเส่ียง  
5.3.3.1 บRงช้ีอันตราย  

ผู-ปฏิบัติงานในส�วนท่ีเก่ียวข-อง ดําเนินการบ�งชี้อันตรายตามแบบฟอร�ม การบ�งชี้อันตราย
และประเมินความเสี่ยง โดยพิจารณาข-อมูลเพ่ือเป3นแนวทางในการบ�งชี้อันตรายตามข้ันตอน ดังนี้ 

• ระบุรายการกิจกรรม/งาน/ข้ันตอนการทํางาน/พ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ โดยอ-างอิงข-อมูลจาก
ข-อ 5.3.2  

• มีแหล�งกําเนิดของอันตรายหรือไม� โดยใช-แนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
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ก. เครื่องจักร 
ข. ไฟฟEา 
ค. เครื่องมือ อุปกรณ�ท่ีใช-ในการทํางาน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะเป3นเหตุให-เกิดอันตราย 
ง. สภาพแวดล-อมในการทํางานทางกายภาพ เช�น แสง เสียง ฝุ?นละออง ความร-อน 

ปริมาณอากาศ ฯลฯ 
จ. สภาพแวดล-อมในการทํางานทางเคมี เช�น สารเคมี ไอ ละออง 
ฉ. สภาพแวดล-อมในการทํางานทางชีวภาพ เช�น แบคทีเรีย เชื้อรา ไวรัส ฯลฯ 
ช. สภาพพ้ืนท่ีท่ีไม�ปลอดภัย เช�น พ้ืนลื่น มีหลุม บ�อ 
ซ. วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ� หรือแหล�งกําเนิดอ่ืนๆ ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะเป3นเหตุให-เกิดอันตราย 
ฌ. อ่ืนๆ 

• อันตรายจะเกิดข้ึนได-อย�างไร โดยใช-แนวทางในการพิจารณา ดังนี้ 
ก. การลื่นหกล-ม เช�น มีน้ํามัน/น้ํานองพ้ืน ทําให-ลื่นหกล-ม , การสะดุดหกล-มพ้ืนต�าง

ระดับ หรือสะดุดหกล-ม  เนื่องจากมีวัตถุสิ่งของกีดขวาง เป3นต-น 
ข. อันตรายท่ีเกิดจากการยก/หยิบจับ เครื่องมือ วัตถุดิบ ฯลฯ ได-แก� สิ่งของตกหล�น

กระแทกเท-า หยิบอะไหล�ท่ีมีความคมทําให-ถูกบาด 
ค. อันตรายจากอาคารสถานท่ี  และเครื่องจักรอุปกรณ�ขณะทําการประกอบ การ

นํามาใช-งาน การปฏิบัติงาน การบํารุงรักษา การปรับเปลี่ยน การซ�อมแซมและการรื้อถอน 
ง. การเกิดอัคคีภัยและการระเบิด เช�น การเกิดไฟไหม-ในจุดท่ีมีการใช-วัตถุไวไฟ จุดท่ีมี

การพ�นสี ผสมสี ห-องสตYอกสี ทินเนอร� บริเวณเก็บถังแกYสไวไฟ และ LPG เป3นต-น 
จ. สารท่ีอาจเข-าสู�ระบบทางเดินหายใจ ได-แก� ไอระเหยของสารเคมี เช�น สี ทินเนอร� 

ควันไอจากการเชื่อมโลหะ ฝุ?นเหล็กจากการขัดเจียร เป3นต-น 
ฉ. พลังงานท่ีเป3นอันตราย เช�น ไฟฟEา รังสี เสียง ความสั่นสะเทือน ได-แก� ไฟฟEาดูด ไฟ

ฟEาช็อต เสียงดัง  จากเครื่องจักรและในสถานท่ีทํางานท่ีเกินค�ามาตรฐานกําหนด  เป3นต-น 
ช. อันตรายจากยานพาหนะ ท้ังในการขนส�งภายใน และภายนอกหน�วยงาน เช�น 

อันตรายจากการขับรถ Fork Lift หรือถูกเฉ่ียวชน เป3นต-น 
ซ. สารเคมีหรือวัตถุท่ีอาจทําอันตรายต�ออวัยวะ  ได-แก�  สารเคมีกระเด็น เศษเหล็ก

จากการเจียร/ตัด กระเด็นโดนร�างกาย 
ฌ. เกิดภาวะการขาด O2 
ญ. อ่ืนๆ 
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• ระบุใครท่ีจะได-รับอันตราย โดยพิจารณาว�าเม่ือเกิดอันตรายข้ึนจะมีใครได-รับอันตราย
บ-าง เช�น เจ-าหน-าท่ีผู-ปฏิบัติงานโดยตรง เจ-าหน-าท่ีในส�วนอ่ืนๆ  และสาธารณชน เป3นต-น 

• ระบุลักษณะอันตรายและสาเหตุการเกิดอันตราย เช�น เจ-าหน-าท่ีขาหักเนื่องจากวัตถุ
หล�นทับ, ไฟฟEาชYอตเจ-าหน-าท่ีเนื่องจากไฟฟEาจากตู-ควบคุมรั่ว, เจ-าหน-าท่ีหายใจเอาไอสารเคมีเข-าสู�ร�างกายทําให-สะสม
ในร�างกายหรือเป3นพิษเฉียบพลัน เป3นต-น 

• ระบุมาตรการควบคุมท่ีมีอยู�ในปcจจุบัน เพ่ือเป3นข-อมูลประกอบการพิจารณาดําเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยงให-สอดคล-องกัน 

5.3.3.2 ประเมินความเส่ียง 
ผู-ปฏิบัติงานในส�วนท่ีเก่ียวข-อง พิจารณาโอกาสและความรุนแรงของอันตรายในกิจกรรม

นั้นๆ โดยให-พิจารณาจากข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติงานจริง ประกอบกับมาตรการท่ีควบคุมอันตรายต�างๆท่ีมีอยู�  
ตัวอย�างเช�น หากมีมาตรการควบคุมในเรื่องการสวมใส�อุปกรณ�ปEองกันแล-วย�อมทําให-โอกาสและความรุนแรงของ
อันตรายน-อยกว�าท่ีไม�มีการควบคุมใดๆ เป3นต-น 

ท้ังนี้ให-ทําการพิจารณาโอกาสการเกิดอันตราย และความรุนแรงของอันตรายในแต�ละ
ประเด็น โดยใส�คะแนนในแต�ละหัวข-อการประเมินลงในแบบฟอร�ม การบ�งชี้อันตรายและประเมินความเสี่ยง  หากหัวข-อ
ประเมินใดไม�เก่ียวข-องหรือไม�จําเป3นต-องใช-เกณฑ�การประเมินนั้น ให-เว-นช�องว�างไว- หรือใส�คะแนนเป3น 0 ผู-ปฏิบัติงาน
สามารถใช-เกณฑ�โอกาสและความรุนแรงท่ีเจ-าหน-าท่ีบริหารความเสี่ยงได-กําหนดไว-แล-ว (หรืออ่ืนๆ ตามความเหมาะสม) 
ดังนี้ 

เกณฑ�โอกาสท่ีจะเกิดอันตราย  แบ�งเป3น 3 ระดับ คือ  โอกาสน-อย  โอกาสปานกลาง และ
โอกาสมาก  โดยหลักเกณฑ�ท่ีใช-ในการพิจารณาโอกาสท่ีจะเกิดอันตรายว�าอยู�ในระดับใด ประกอบด-วย 
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การคํานวณคะแนนระดับโอกาส = (L1+L2+L3+L4+,………...L15)   พิจารณาการ

จัดลําดับคะแนนดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กําหนดให-  L คือ โอกาสการเกิด (Likelihood) 
 

 
 
 
 
 

ระดับโอกาส     คะแนน 

ระดับ 1  โอกาสน-อย      ≤ 25 

ระดับ 2  โอกาสปานกลาง     26 - 36 

ระดับ 3  โอกาสมาก     37 - 45 
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เกณฑ�ความรุนแรงของอันตราย  แบ�งเป3น 3 ระดับ คือ  ความรุนแรงน-อย  ความรุนแรง
ปานกลาง และความรุนแรงมาก  โดยหลักเกณฑ�ท่ีใช-ในการพิจารณาความรุนแรงว�าอยู�ในระดับใด ประกอบด-วย 
 

เกณฑNการประเมิน 
/พิจารณา 

      คะแนน  

 นXอย(1) ปานกลาง(2) มาก(3) 

C1 ลักษณะกิจกรรม กิจกรรมท่ีไม�เก่ียวข-องกับ
วัตถุระเบิด 

 กิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับวัตถุ
ระเบิดแต�ไม�ก�อให-เกิดการระเบิด 

กิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับ
วัตถุระเบิด มีโอกาสและ
ส�งผลให-เกิดการระเบิด 

C2 ผลกระทบต�อ
ผู-ปฏิบัติงาน 

เกิดการบาดเจ็บต�อร�างกาย
ในระดับเล็กน-อย เช�น เป3น
แผลฟกช้ํา, การระคายเคือง
ตาหรือผิวหนัง, ปวดศรีษะ, 

คลื่นไส-, อาเจียน 

เกิดการบาดเจ็บต�อร�างกายใน
ระดับปานกลาง เช�น แผลจากไฟ
ไหม-,สารเคมีกัดกร�อนไม�รุนแรง, 

ถูกกระแทกอย�างแรง, กระดูกร-าว
หัก หรือแตกร-าว 

สูญเสียอวัยวะ, พิการถาวร 
หรือ เสียชีวิต 

C3 พ้ืนท่ีท่ีได-รับ
ผลกระทบ 

ส�งผลกระทบเฉพาะพ้ืนท่ีท่ี
ปฏิบัติงาน ไม�ลุกลาม  

ระงับเหตุได- 

ส�งผลกระทบไปยังพ้ืนท่ีอ่ืนของ
การปฏิบัติงาน แต�ยังอยู�ภายเขต

พ้ืนท่ี รป.1 และระงับเหตุได- 

ส�งผลกระทบต�อพ้ืนท่ี
ใกล-เคียง หรือชุมชน

โดยรอบ 

C4 ผลกระทบต�อ
ความเชื่อม่ันของ
องค�กร 

ไม�ส�งผลกระทบต�อองค�กร เกิดข-อสงสัย ส�งผลให-องค�กรต-อง
ชี้แจง หรือตอบข-อซักถามเพ่ือทํา

ความเข-าใจ 

มีการร-องเรียน, เสียชื่อเสียง,
ส�งผลกระทบต�อความเชื่อม่ัน
ขององค�กร อันมีผลต�อการ
พิจารณาปmดโรงปฏิบัติการ 

การคํานวณคะแนนระดับความรุนแรง = (C1+C2+C3+C4)  พิจารณาการจัดลําดับ
คะแนนดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  กําหนดให-  C คือ ความรุนแรงท่ีเกิดข้ึน (Consequence) 

     ระดับความรุนแรง                 คะแนน 

ระดับ 1  รุนแรงน-อย                               ≤ 6 

ระดับ 2  รุนแรงปานกลาง                 7 - 9 

ระดับ 3  รุนแรงมาก                10-12 
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5.4 การประเมินระดับความเส่ียง เม่ือได-โอกาสและความรุนแรงของอันตรายในแต�ละหัวข-อแล-ว ให-พิจารณาตัดสิน
เพ่ือระบุระดับความเสี่ยงนั้นๆ ว�าอยู�ในระดับใด โดยใช-เกณฑ�ตัวอย�างตามตารางข-างล�างนี้ 

ระดับความเสี่ยงอันตราย = (โอกาสการเกิดอันตราย) x (ระดับความรุนแรง) 
          =  (L) x (C)  

 

โอกาสท่ีจะเกิดอันตราย / 
ผลกระทบ 

ความรุนแรงของอันตราย /ผลกระทบ 

นXอย (1) ปานกลาง (2) มาก (3) 

น-อย 
(1) 

ความเสี่ยงเล็กน-อย 
(1) 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได- 
(2) 

ความเสี่ยงปานกลาง 
(3) 

ปานกลาง 
(2) 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได- 
(2) 

ความเสี่ยงปานกลาง 
(4) 

ความเสี่ยงสูง 
(6) 

สูง 
(3) 

ความเสี่ยงปานกลาง 
(3) 

ความเสี่ยงสูง 
(6) 

ความเสี่ยงท่ียอมรับไม�ได- 
(9) 

 
ระดับความเสี่ยงแต�ละระดับ จะถูกนํามาดําเนินการปEองกันควบคุม และแก-ไขอย�างเหมาะสม โดยมีแนวทาง

ดังนี้ 
 

ระดับความเสี่ยง การดําเนินการ 

ความเสี่ยงเล็กน-อย 
(Trivial) 

รักษาระดับมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยไม�ต-องจัดทําแผนลดและควบคุมความเสี่ยง 

ความเสี่ยงท่ียอมรับได- 
(Tolerable) 

ไม�ต-องมีการควบคุมเพ่ิมเติม  การพิจารณาความเสี่ยงอาจจะทําเม่ือเห็นว�าคุ-มค�า 
หรือการปรับปรุงไม�ต-องเสียค�าใช-จ�ายเพ่ิมข้ึน  อาจจะทําการควบคุมมากข้ึนเป3น
พิเศษก็ได- ถ-าต-องการให-มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการทํางานมากข้ึน การ
ติดตามตรวจสอบยังคงต-องทํา เพ่ือให-แน�ใจว�าการควบคุมยังคงมีอยู� 

ความเสี่ยงปานกลาง 
(Moderate) 

จะต-องใช-ความพยายามท่ีจะลดความเสี่ยง แต�ค�าใช-จ�ายของการปEองกัน  ควรจะมี
การพิจารณาอย�างรอบคอบ จะต-องมีมาตรการเพ่ือลดความเสี่ยงภายในเวลาท่ี
กําหนด  เม่ือความเสี่ยงระดับปานกลางมีความสัมพันธ�กับการเกิดความเสียหาย
ร-ายแรง   ควรทําการประเมินเพ่ิมเติมเพ่ือหาค�าของความน�าจะเป3นของความ
เสียหายท่ีแม�นยําข้ึน  เพ่ือเป3นหลักในการตัดสินความจําเป3นสําหรับมาตรการ
ควบคุมว�าต-องมีการปรับปรุง หรือไม� 
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ความเสี่ยงสูง 
(Substantial) 

ต-องลดความเสี่ยงลงก�อนจึงเริ่มทํางานได- ต-องจัดสรรทรัพยากร และมาตรการให-
เพียงพอเพ่ือลดความเสี่ยงนั้น  เม่ือความเสี่ยงเก่ียวข-องกับงานท่ีกําลังทําอยู�จะต-อง
ทําการแก-ไขอย�างเร�งด�วน 

ความเสี่ยงท่ีไม�อาจยอมรับได- 
(Intolerable) 

งานจะเริ่มหรือทําต�อไปไม�ได- จนกว�าจะลดความเสี่ยงลง ถ-าไม�สามารถลดความเสี่ยง
ได- ถึงแม-จะใช-ความพยายามอย�างเต็มท่ีแล-วก็ตาม จะต-องหยุดการทํางานนั้น 

 
5.5 จัดทําทะเบียนความเส่ียง  

เจ-าหน-าท่ีบริหารความเสี่ยงรวมผลการจัดลําดับความเสี่ยงของทุกกิจกรรม จัดทําเป3นทะเบียนความเสี่ยง 
ตามแบบฟอร�มทะเบียนความเสี่ยง โดยเรียงตามลําดับความเสี่ยงจากความเสี่ยงท่ีไม�อาจยอมรับได- สูง ปานกลาง 
ยอมรับได- และเล็กน-อย เพ่ือใช-พิจารณาความเร�งด�วนในการดําเนินการควบคุมความเสี่ยงตามแนวทางท่ีกําหนด  

 
5.6 จัดทําแผนลดและควบคุมความเส่ียง 

ผู-ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข-องนํากิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงอยู�ในระดับ ปานกลาง สูง และยอมรับไม�ได- มาดําเนินการ
หามาตรการแก-ไข และจัดทําทะเบียนแผนลดและควบคุมความเสี่ยงตามแบบฟอร�ม ซ่ึงจะต-องกําหนดผู-รับผิดชอบใน
การดําเนินการและวันท่ีดําเนินการแล-วเสร็จ เพ่ือเสนอต�อ  ผอ.รป.1 พิจารณาอนุมัติ จึงจะสามารถดําเนินการตาม
แผนได- โดยอาจพิจารณาจากแนวทางดังนี้ 

5.6.1 แนวทางการประเมินมาตรการควบคุมปhองกัน 
กรณีเหตุการณ�ท่ียังไม�เกิด 

• การควบคุมเชิงปEองกัน (Preventive Control)  เป3นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือปEองกันไม�ให-
เกิดความเสี่ยงและข-อผิดพลาดต้ังแต�แรก เช�น การแบ�งแยกหน-าท่ี การควบคุมการเข-าถึงเอกสาร ข-อมูล ทรัพย�สิน 
เครื่องมือ อุปกรณ� ฯลฯ 

• การควบคุมเชิงชี้แนะ (Directive Control) เป3นวิธีการควบคุมท่ีส�งเสริมหรือกระตุ-นให-เกิด
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีต-องการ เช�น การให-รางวัลแก�ผู-มีผลงานดี  เป3นต-น 

กรณีเหตุการณ�ท่ีเกิดข้ึนแล-ว 

• การควบคุมเชิงตรวจพบ (Detective Control)  เป3นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือค-นพบ
ข-อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนแล-ว เช�น การสอบทาน การวิเคราะห� การยืนยันยอด การตรวจนับ การรายงานข-อบกพร�อง ฯลฯ 

• การควบคุมเชิงแก-ไข (Corrective Control)  เป3นวิธีการควบคุมท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือแก-ไข
ข-อผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนให-ถูกต-อง  หรือเพ่ือหาวิธีการแก-ไขไม�ให-เกิดข-อผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต 
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5.6.2 แนวทางการจัดการความเส่ียง 
• การยอมรับความเสี่ยง (Take risk)  ยอมรับให-มีความเสี่ยงบ-าง เนื่องจากเป3นภารกิจหลักของ

หน�วยงานท่ีต-องปฏิบัติ หรือความเสี่ยงนั้นมีโอกาสเกิดข้ึนน-อยและผลกระทบไม�มาก 
• การจัดการควบคุมความเสี่ยง (Treat risk) มิใช�การขจัดความเสี่ยงให-หมดไป แต�ควบคุมท้ังโอกาส

และผลกระทบของความเสี่ยงให-อยู�ในระดับท่ีรับได- 
• การแบ�ง/ผ�องถ�ายความเสี่ยง (Transfer risk) ผ�องถ�ายให-บุคคลท่ีสามร�วมรับความเสี่ยง เช�น การ

ประกันภัย หรือ จ-างหน�วยงานอ่ืนดําเนินการแทน 
• การยกเลิก/สิ้นสุดกิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง (Terminate risk) เป3นการจัดการความเสี่ยงท่ีอยู�ใน

ระดับสูงมาก และหน�วยงานไม�อาจยอมรับได- 
 

5.7 ติดตามและทบทวนแผนบริหารความเส่ียง 
เจ-าหน-าท่ีบริหารความเสี่ยง และผู-ท่ีเก่ียวข-อง ติดตามและทบทวนลักษณะโอกาสและผลกระทบของแต�ละ

กิจกรรม เพ่ือทบทวนการประเมินความเสี่ยงอย�างน-อยทุก 6 เดือน หรือทบทวนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
กระบวนการวิจัยและพัฒนา การใช-วัตถุดิบ สารเคมี และ ผลิตภัณฑ�    ซ่ึงสถานการณ�ท่ีเปลี่ยนแปลงอาจทําให-ระดับ
ความเสี่ยงเปลี่ยนแปลงตามไปด-วยอย�างมีนัยสําคัญ จึงควรมีการทบทวน ปรับปรุงแผนการบริหารความเสี่ยงให-มีความ
เหมาะสม และทันสมัยอยู�เสมอ 

 
5.8 การรายงานผล 

เจ-าหน-าท่ีบริหารความเสี่ยงรวบรวมข-อมูลและประเด็นความเสี่ยงรายงานต�อ ผอ.รป.1 ทราบ 
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6. บันทึก 
รหัส ช่ือบันทึก เก็บรักษา

โดย 
ระยะเวลาข้ันต่ําใน

การเก็บรักษา 
DTI-00-G-OWQ-FM-002 แบบฟอร�มการจําแนกกิจกรรม OWQ 5 ปk 
DTI-00-G-OWQ-FM-003 แบบฟอร�มการชี้บ�งอันตรายและประเมินความ

เสี่ยง 
OWQ 5 ปk 

DTI-00-G-OWQ-FM-004 แบบฟอร�มทะเบียนความเสี่ยง OWQ 5 ปk 
DTI-00-G-OWQ-FM-005 แบบฟอร�มทะเบียนแผนลดและควบคุมความ

เสี่ยง 
OWQ 5 ปk 

 
7. เอกสารอXางอิง 

-  
 

8. ภาคผนวก/เอกสารแนบ 
8.1 หนXาท่ีความรับผิดชอบ 

8.1.1 ผอ.รป.1  มีหน-าท่ี พิจารณาอนุมัติกิจกรรมท่ีเก่ียวข-องกับการบริหารความเสี่ยง เช�น เกณฑ�โอกาส
และความรุนแรง และแผนลดและควบคุมความเสี่ยง 

8.1.2 ผอ.สRวน เจXาหนXาท่ีระดับหัวหนXางาน มีหน-าท่ี ควบคุมและกํากับดูแล ให-ส�วนงานของตนมีการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงกิจกรรมตามท่ีได-รับมอบหมาย และมีการทบทวนการบริหารความเสี่ยงทุกปP หรือเม่ือ
มีการเปลี่ยนแปลงของกิจกรรม 

8.1.3 เจXาหนXาท่ีบริหารความเส่ียง หรือผูXท่ีไดXรับมอบหมาย มีหน-าท่ี จัดทําแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยง สื่อสารสร-างความเข-าใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงให-ผู-ท่ีเก่ียวข-องทราบ พร-อมท้ังเป3นท่ีปรึกษาให-มีการ
ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงเป3นไปตามข้ันตอนหรือกระบวนการท่ีเหมาะสม ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงกิจกรรมเพ่ือนําเสนอผลการดําเนินงานให- ผอ.รป.1 พิจารณาอนุมัติ 

8.1.4 ผูXปฏิบัติงาน มีหน-าท่ี ดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงกิจกรรม หรือสภาพแวดล-อมในการทํางาน
ของกิจกรรม ท่ีถูกกําหนดให-มีการจัดทําการบริหารความเสี่ยง ให-เป3นไปตามกระบวนการอย�างถูกต-องเหมาะสม 




