
การระบุอันตรายและประเมินความเส่ียงดานนิรภยัภาคพื้น หนวย ศวอ.ทอ. 

สาขานิรภัยอุตสาหการ 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ประเมินความเส่ียง  

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู 

๑ ถาเกิดวา จนท.สรางและซอมอากาศยานไรคนขับของ ศวอ.ทอ. 
ไดรับฝุนจากไฟเบอรกลาส ผาใยคารบอนและไอสารระเหยของ
กาวเคมีภัณฑในระหวางปฏิบัติงานอาจทําใหรางกายไดรับสารพิษ
จากการสูดดมสงผลตอสุขภาพจนไดเจ็บปวยและเสียชีวิตได 

R1 ๔ ๕ ๒๐ สูงมาก จัดหาอุปกรณและหนากากเพื่อ
ปองกันอันตรายจากฝุนและสารพิษ 

 

๒ ถาเกิดวา จนท.ในการปฏิบัติการดาน นิวเคลียร ชีวะ เคมี (นชค.) ท่ี
ขาดประสบการณการโดยสวมหนากากปองกันสารพิษไมถูกตอง 
อาจทําให จนท.ไดรับบาดเจ็บจนถึงอาจเสียชีวิตได 

R2 ๓ ๕ ๑๕ สูง จัดการฝกอบรมทบทวนประจําป
เพื่อใหข้ันตอนการสวมหนากาก
เปนไปอยางถูกตอง 

๓ ถาเกิดวาหนากากและชุดปองกันสารพิษของ นชค. ชํารุดเสียหายอาจ

ทําให จนท.ท่ีปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บจนถึงอาจเสียชีวิตได 

R3 ๒ ๕ ๑๐ สูง ทําการตรวจสอบและจัดเก็บขอมูล
การใชงานของหนากากและชุด
ปองกันอยางเปนระบบ 

 
 
 
 



 
 

ตารางประเมินความเส่ียงสาขานิรภัยอุตสาหการ 

 
 
 

ผล
กร

ะท
บ 

หายนะ 
(Catastrophic) 

๕  
R3 R2 R1 

 

วิกฤต 
(Hight) 

๔  
 

 
 

 

ปานกลาง 
(Medium) 

๓      

เล็กนอย 
(Low) 

๒      

ตํ่ากวาข้ันเล็กนอย 
(Negligible) 

๑      

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมนาจะ
เกิดข้ึนเลย 
(Unlikely) 

เกิดข้ึน 
นาน ๆ ครั้ง 
(Seldom) 

เกิดข้ึนเปน
ครั้งคราว 

(Occasional) 

เกิดข้ึนบอย 
(Likely) 

เกิดข้ึนเปน
ประจํา 

(Frequent) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
 

 
 
 

ระดับความเส่ียง 
สีแดง = สูงมาก 
สีสม = สูง 
สีเหลือง = ปานกลาง 
สีเขียว = ตํ่า 
สีฟา = ตํ่ามาก 



การวิเคราะหมาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยอุตสาหการ 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงท่ีมีอยู 

มาตรการควบคุมความเส่ียงเพิ่มเติม 

๑ ถาเกิดวา จนท.สราง และซอมอากาศยานไรคนขับของ 
ศวอ.ทอ. ไดรับฝุนจากไฟเบอรกลาส ผาใยคารบอน
และไอสารระเหยของกาวเคมีภัณฑ ในระหวาง
ปฏิบัติงานอาจทําใหรางกายไดรับสารพิษขากการสูด
ดมสงผลตอสุขภาพจนไดเจ็บปวยและเสียชีวิตได 

R1 สูงมาก มี ๑. จัดหาเครื่องกรองอากาศเพื่อปรับสภาพการทํางานให
ปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 

๒ ถาเกิดวา จนท.ในการปฏิบัติการดาน นิวเคลียร ชีวะ 
เคมี (นชค.) ท่ีขาดประสบการณการโดยสวมหนากาก
ปองกันสารพิษไมถูกตอง อาจทําให จนท.ไดรับบาดเจ็บ
จนถึงอาจเสียชีวิตได 

R2 สูง มี  

๓ - ถาเกิดวาหนากากและชุดปองกันสารพิษของ นชค. 

ชํารุดเสียหายอาจทําให จนท.ท่ีปฏิบัติงานไดรับบาดเจ็บ
จนถึงอาจเสียชีวิตได 

R3 ปานกลาง มี  

 
 
 



มาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยอุตสาหการ 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียง งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ ถาเกิดวา จนท.สรางและซอมอากาศยานไรคนขับ
ของ ศวอ.ทอ. ไดรับฝุนจากไฟเบอรกลาส ผาใย
คารบอนและไอสารระเหยของกาวเคมีภัณฑใน
ระหวางปฏิบัติงานอาจทําใหรางกายไดรับสารพิษ
จากการสูดดมสงผลตอสุขภาพจนไดเจ็บปวยและ
เสียชีวิตได 

R1 สูงมาก ๑. จัดหาอุปกรณและหนากากเพื่อปองกัน
อันตรายจากฝุนและสารพิษ 

 

มี ๑ ครั้ง/
สัปดาห 

 

ผอ.กสอ.ศวอ.ทอ. 

๒. จัดหาเครื่องกรองอากาศเพื่อปรับ
สภาพการทํางานใหปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 
 

มี ๑๒ เดือน ผอ.กสอ.ศวอ.ทอ. 

๒ ถาเกิดวา จนท.ในการปฏิบัติการดาน นิวเคลียร 
ชีวะ เคมี (นชค.) ท่ีขาดประสบการณการโดยสวม
หนากากปองกันสารพิษไมถูกตอง อาจทําให 
จนท.ไดรับบาดเจ็บจนถึงอาจเสียชีวิตได 

R2 สูง ๑. จัดการฝกอบรมทบทวนประจําปเพื่อให
ข้ันตอนการสวมหนากากเปนไปอยาง
ถูกตอง 

ไมม ี ๑ ครั้ง/
สัปดาห 

 

หน.ผนชค.กวศ. 
ศวอ.ทอ. 

๓ ถาเกิดวาหนากากและชุดปองกันสารพิษของ นชค. 

ชํารุดเสียหายอาจทําให จนท.ท่ีปฏิบัติงานไดรับ
บาดเจ็บจนถึงอาจเสียชีวิตได 

R3 ปานกลาง ๑. ทําการตรวจสอบและจัดเก็บขอมูลการ
ใชงานของหนากากและชุดปองกันอยาง
เปนระบบ 

ไมม ี ๑ ครั้ง/
เดือน 

(เริ่มวันแรก
ของการ

ปฏิบัติงาน) 

หน.ผนชค.กวศ. 
ศวอ.ทอ. 

 



การระบุอันตรายและประเมินความเส่ียงดานนิรภยัภาคพื้น หนวย ศวอ.ทอ. 

สาขานิรภัยสาธารณูปการ 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ประเมินความเส่ียง  

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู 

๑ ถาเกิดวาหมอแปลงไฟฟาและอุปกรณไฟฟาท่ีใชงานมายาวนาน
ไมไดรับการตรวจสอบและซอมบํารุงโดยมีกระแสไฟฟารั่วไหลอาจ
สงผลตออันตรายของ จนท.จากการสัมผัสระบบไฟฟาได 

R1 ๒ ๕ ๑๐ สูง จัดทําปายและสัญลักษณเตือน
อันตรายจากไฟฟาแรงสูง 

 
๒ ถาเกิดวาระบบสายลอฟาและสายดินท่ีติดต้ังในอาคารตาง ๆ ของ 

ศวอ.ทอ. ซึ่งมีสภาพเกาหรือชํารุด อาจสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุ

ทางไฟฟาท่ีสงผลตอความเสียหายของทรัพยสินทางราชการและ

จนท.ผูปฏิบัติงานได 

R2 ๒ ๔ ๑๐ สูง ไมม ี

 
 
 
 



 
 

ตารางประเมินความเส่ียงสาขานิรภัยสาธารณูปการ 

 
 
 

ผล
กร

ะท
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หายนะ 
(Catastrophic) 

๕  
R1, R2 

 
 

 

วิกฤต 
(Hight) 

๔  
 

 
 

 

ปานกลาง 
(Medium) 

๓      

เล็กนอย 
(Low) 

๒      

ตํ่ากวาข้ันเล็กนอย 
(Negligible) 

๑      

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมนาจะ
เกิดข้ึนเลย 
(Unlikely) 

เกิดข้ึน 
นาน ๆ ครั้ง 
(Seldom) 

เกิดข้ึนเปน
ครั้งคราว 

(Occasional) 

เกิดข้ึนบอย 
(Likely) 

เกิดข้ึนเปน
ประจํา 

(Frequent) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
 

 
 
 

ระดับความเส่ียง 
สีแดง = สูงมาก 
สีสม = สูง 
สีเหลือง = ปานกลาง 
สีเขียว = ตํ่า 
สีฟา = ตํ่ามาก 



การวิเคราะหมาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยสาธารณูปการ 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงท่ีมีอยู 

มาตรการควบคุมความเส่ียงเพิ่มเติม 

๑ ถาเกิดวาหมอแปลงไฟฟาและอุปกรณไฟฟาท่ีใชงานมา
ยาวนานไมไดรับการตรวจสอบและซอมบํารุงโดยมี
กระแสไฟฟารั่วไหลอาจสงผลตออันตรายของ จนท.

จากการสัมผัสระบบไฟฟาได 

R1 สูง มี ๑. ขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบตามวงรอบจาก ชย.ทอ. 
๒. ประชาสัมพันธ สรางความตระหนักรับรูอันตรายจากไฟฟา
ให กําลังพล ศวอ.ทอ. 

๒ ถาเกิดวาระบบสายลอฟาและสายดินท่ีติดต้ังในอาคาร
ตาง ๆ ของ ศวอ.ทอ. ซึ่งมีสภาพเกาหรือชํารุด อาจ
สงผลตอการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟาท่ีสงผลตอความ
เ สี ยหายของทรั พ ย สิ นทา ง ร าชการและจนท .
ผูปฏิบัติงานได 

R2 สูง ไมมี ๑. ขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบตามวงรอบจาก ชย.ทอ. 

 



มาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยสาธารณูปการ 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียง งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ 

 

ถาเกิดวาหมอแปลงไฟฟาและอุปกรณไฟฟาท่ีใช
งานมายาวนานไมไดรับการตรวจสอบและซอม
บํารุงโดยมีกระแสไฟฟารั่วไหลอาจสงผลตอ
อันตรายของ จนท.จากการสัมผัสระบบไฟฟาได 
 

R1 สูง ๑. จัดทําปายและสัญลักษณเตือนอันตราย
จากไฟฟาแรงสูง 

 

ไมม ี ๑ ครั้ง./ป กรก.ศวอ.ทอ. 

๒. ขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบตาม
วงรอบจาก ชย.ทอ. 

ไมม ี ๑ ครั้ง./ป นนพ.ศวอ.ทอ. 

๓.ประชาสัมพันธ สรางความตระหนักรับรู
อันตรายจากไฟฟาให กําลังพล ศวอ.ทอ. 

ไมม ี ๑ ครั้ง./

เดือน 
นนพ.ศวอ.ทอ. 

๒ ถาเกิดวาระบบสายลอฟาและสายดินท่ีติดต้ังใน
อาคารตาง ๆ ของ ศวอ.ทอ. ซึ่งมีสภาพเกาหรือ
ชํารุด อาจสงผลตอการเกิดอุบัติเหตุทางไฟฟาท่ี
สงผลตอความเสียหายของทรัพยสินทางราชการ
และจนท.ผูปฏิบัติงานได 

R2 สูง ๑. ขอรับการสนับสนุนการตรวจสอบตาม
วงรอบจาก ชย.ทอ. 

ไมม ี ๑ ครั้ง./ป นนพ.ศวอ.ทอ. 

 



การระบุอันตรายและประเมินความเส่ียงดานนิรภยัภาคพื้น หนวย ศวอ.ทอ. 

สาขานิรภัยการปองกันอัคคีภัย 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ประเมินความเส่ียง  

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู 

๑ ถาเกิดวาเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชทําการผลิตพลุสารฝนหลวง 
เกิดการชํารุดอาจสงผลใหเกิดไฟไหมจากไฟฟาลัดวงจรได  

R1 ๒ ๕ ๑๐ สูง จนท.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ
กอนการใชงาน 

๒ ถาเกิดวาหมอดับเพลิงของ อาคารตาง ๆ ใน ศวอ.ทอ. ไมพรอมใช

งานอาจทําใหการดับเพลิงไมสามารถทําไดในเหตุการณไฟไหม

สงผลตอการสูญเสียทรัพยสินและกําลังพลของทางราชการ 

R2 ๑ ๕ ๕ ปานกลาง จนท.ผูรับผิดชอบตรวจสอบความ
พรอมใชงานประจําเดือน 

 
 
 
 



 
 

ตารางประเมินความเส่ียงสาขานิรภัยการปองกันอคัคีภัย 

 
 
 

ผล
กร

ะท
บ 

หายนะ 
(Catastrophic) 

๕ 
R2 R1 

 
 

 

วิกฤต 
(Hight) 

๔  
 

 
 

 

ปานกลาง 
(Medium) 

๓      

เล็กนอย 
(Low) 

๒      

ตํ่ากวาข้ันเล็กนอย 
(Negligible) 

๑  
 

   

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมนาจะ
เกิดข้ึนเลย 
(Unlikely) 

เกิดข้ึน 
นาน ๆ ครั้ง 
(Seldom) 

เกิดข้ึนเปน
ครั้งคราว 

(Occasional) 

เกิดข้ึนบอย 
(Likely) 

เกิดข้ึนเปน
ประจํา 

(Frequent) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
 

 
 
 

ระดับความเส่ียง 
สีแดง = สูงมาก 
สีสม = สูง 
สีเหลือง = ปานกลาง 
สีเขียว = ตํ่า 
สีฟา = ตํ่ามาก 



การวิเคราะหมาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยการปองกันอัคคีภัย 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงท่ีมีอยู 

มาตรการควบคุมความเส่ียงเพิ่มเติม 

๑ ถาเกิดวาเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชทําการผลิตพลุสาร
ฝนหลวง เกิดการชํารุดอาจสงผลใหเกิดไฟไหมจาก
ไฟฟาลัดวงจรได  

R1 สูง มี ๑. กระบวนการผลิตบางข้ันตอนนําไปผลิตท่ีโรงงานของ
สถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ (สทป.) ท่ี จว.นครสวรรค 
 

๒ ถาเกิดวาหมอดับเพลิงของ อาคารตาง ๆ ใน ศวอ.ทอ. 
ไมพรอมใชงานอาจทําใหการดับเพลิงไมสามารถทําได
ในเหตุการณไฟไหมสงผลตอการสูญเสียทรัพยสินและ
กําลังพลของทางราชการ 

R2 ปานกลาง มี ๑. ขอรับการสนับสนุนจาก ชย .ทอ .ในการเปล่ียนหมอ
ดับเพลิงใหม 

 



มาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยการปองกันอัคคีภัย 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียง งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ 

 

ถาเกิดวาเครื่องจักรและอุปกรณท่ีใชทําการผลิต
พลุสารฝนหลวง เกิดการชํารุดอาจสงผลใหเกิดไฟ
ไหมจากไฟฟาลัดวงจรได  

R1 

 

สูง ๑. จนท.ตรวจสอบสภาพของอุปกรณกอน
การใชงาน 

ไมม ี ๑ ครั้ง/เดือน กสย.ศวอ.ทอ. 

๒. กระบวนการผลิตบางข้ันตอนนําไป
ผลิตท่ีโรงงานของสถาบันเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ (สทป.) ท่ี จว.นครสวรรค 

มี ๑ ครั้ง./ป กสย.ศวอ.ทอ. 

๒ ถาเกิดวาหมอดับเพลิงของ อาคารตาง ๆ ใน ศวอ.
ทอ. ไมพรอมใชงานอาจทําใหการดับเพลิงไม
สามารถทําไดในเหตุการณไฟไหมสงผลตอการ
สูญเสียทรัพยสินและกําลังพลของทางราชการ 

R2 ปานกลาง ๑. จนท.ผูรับผิดชอบตรวจสอบความพรอม
ใชงานประจําเดือน 

ไมม ี ๑ ครั้ง./ป นขต.ศวอ.ทอ. 

๒. ขอรับการสนับสนุนจาก ชย.ทอ.ในการ
เปล่ียนหมอดับเพลิงใหม 

มี ๑ ครั้ง./ป นนพ.ศวอ.ทอ. 

 



การระบุอันตรายและประเมินความเส่ียงดานนิรภยัภาคพื้น หนวย ศวอ.ทอ. 

สาขานิรภัยการสรรพาวุธ 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ประเมินความเส่ียง  

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู 

๑ ถาเกิดวาเกิดการจุดระเบิดตัวเองของการทดสอบพลุสารฝนหลวง
อาจทําให จนท.ไดรับบาดเจ็บจากการทดสอบได 

R1 ๑ ๕ ๕ ปานกลาง จนท.ตรวจสอบสภาพของพลุและ
อุปกรณการทดสอบกอนการใชงาน 

๒ ถาเกิดวาปนพกประจํากายของ น.เวร ศวอ.ทอ. ไมไดรับการทํา

ความสะอาดประจําเดือนอาจทําใหเกิดการทํางานของปนพกมี

ปญหาได 

R2 ๑ ๕ ๕ ปานกลาง เนนย้ําการปฏิบัติของ จนท.ท่ีเปน 

น.เวรของ ศวอ.ทอ. ดําเนินการสง

มอบปนพกไปทําความสะอาดและ

ขัดปนใหมีสภาพพรอมใชงาน 

 
 
 
 



 
 

ตารางประเมินความเส่ียงสาขานิรภัยการสรรพาวุธ 

 
 
 

ผล
กร

ะท
บ 

หายนะ 
(Catastrophic) 

๕ 
R1, R2  

 
 

 

วิกฤต 
(Hight) 

๔  
 

 
 

 

ปานกลาง 
(Medium) 

๓      

เล็กนอย 
(Low) 

๒      

ตํ่ากวาข้ันเล็กนอย 
(Negligible) 

๑  
 

   

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมนาจะ
เกิดข้ึนเลย 
(Unlikely) 

เกิดข้ึน 
นาน ๆ ครั้ง 
(Seldom) 

เกิดข้ึนเปน
ครั้งคราว 

(Occasional) 

เกิดข้ึนบอย 
(Likely) 

เกิดข้ึนเปน
ประจํา 

(Frequent) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
 

 
 
 

ระดับความเส่ียง 
สีแดง = สูงมาก 
สีสม = สูง 
สีเหลือง = ปานกลาง 
สีเขียว = ตํ่า 
สีฟา = ตํ่ามาก 



การวิเคราะหมาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยการสรรพาวุธ 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงท่ีมีอยู 

มาตรการควบคุมความเส่ียงเพิ่มเติม 

๑ ถาเกิดวาเกิดการจุดระเบิดตัวเองของการทดสอบพลุ
สารฝนหลวงอาจทําให จนท.ไดรับบาดเจ็บจากการ
ทดสอบได 

R1 ปานกลาง มี ๑. จัดหาอุปกรณปองกันสวนบุคคลในการทํางานเพื่อปองกัน
อันตรายจากสะเก็ดไฟ 
 

๒ ถาเกิดวาปนพกประจํากายของ น.เวร ศวอ.ทอ. ไมได
รับการทําความสะอาดประจําเดือนอาจทําใหเกิดการ
ทํางานของปนพกมีปญหาได 

R2 ปานกลาง มี ๑. ขอรับการสนับสนุนจาก สพ.ทอ.ในการตรวจสอบสภาพ
ความพรอมใชงานของปนพก 

 



มาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยการสรรพาวุธ 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียง งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ 

 

ถาเกิดวาเกิดการจุดระเบิดตัวเองของการทดสอบ
พลุสารฝนหลวงอาจทําให จนท.ไดรับบาดเจ็บ
จากการทดสอบได 

R1 

 

สูง ๑. จนท.ตรวจสอบสภาพของพลุและ
อุปกรณการทดสอบกอนการใชงาน 

ไมม ี ๔ ครั้ง/เดือน กสย.ศวอ.ทอ. 

๒. เนนย้ําการปฏิบัติของ จนท.ท่ีเปน     
น.เวรของ ศวอ.ทอ. ดําเนินการสงมอบปน
พกไปทําความสะอาดและขัดปนใหมี
สภาพพรอมใชงาน 

มี ๑ ครั้ง./ป กสย.ศวอ.ทอ. 

๒ ถาเกิดวาปนพกประจํากายของ น.เวร ศวอ.ทอ. 
ไมไดรับการทําความสะอาดประจําเดือนอาจทํา
ใหเกิดการทํางานของปนพกมีปญหาได 

R2 ปานกลาง ๑. เนนย้ําการปฏิบัติของ จนท.ท่ีเปน     
น.เวรของ ศวอ.ทอ. ดําเนินการสงมอบปน
พกไปทําความสะอาดและขัดปนใหมี
สภาพพรอมใชงาน 

ไมม ี ๑ ครั้ง./ป น.รปภ.ศวอ.ทอ. 

๒. ขอรับการสนับสนุนจาก สพ.ทอ.ในการ
ตรวจสอบสภาพความพรอมใชงานของปน
พก 

ไมมี ๑ ครั้ง./ป น.รปภ.ศวอ.ทอ. 

 



 

การระบุอันตรายและประเมินความเส่ียงดานนิรภยัภาคพื้น หนวย ศวอ.ทอ. 

สาขานิรภัยการจราจร 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ประเมินความเส่ียง  

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู 

๑ ถาหากวา กําลังพลศวอ.ทอ.ขับรถในขณะท่ีรางกายไมพรอม เชน 
ออนเพลีย งวงนอน เมาสุรา อาจเกิดอุบัติเหตุจากการตัดสินใจชา
ลงหรือตัดสินใจผิดพลาด 

R1 ๔ ๕ ๒๐ สูงมาก การประชาสัมพันธเพื่อสรางความ
ตระหนักรับรูในการขับข่ีใหเพื่อ
ความปลอดภัย 

๒ ถาหากวา กําลังพลศวอ.ทอ.ไมปฏิบัติตามกฎจราจร อาจเกิดอุบัติเหตุ
จากการฝาฝนเครื่องหมายหรือสัญญาณจราจร 

R2 ๔ ๔ ๑๖ สูง การประชาสัมพันธเพื่อสรางความ
ตระหนักรับรูในการขับข่ีใหเพื่อ
ความปลอดภัย 

๓ อุปกรณสวนควบไมพรอมใชงาน หรืออยู ในสภาพชํารุด เชน 
สัญญาณไฟเล้ียว ไฟเบรก อาจเกิดอุบัติเหตุจากการไมมีอุปกรณให
สัญญาณ 

R3 ๒ ๔ ๘ ปานกลาง เนนย้ําการตรวจเช็คสภาพรถยนต
กอนขณะขับข่ี 

 
 
 
 



 
 

ตารางประเมินความเส่ียงสาขานิรภัยการจราจร 

 
 
 

ผล
กร

ะท
บ 

หายนะ 
(Catastrophic) 

๕    
R1 

 

วิกฤต 
(Hight) 

๔  
R3 

 
R2 

 

ปานกลาง 
(Medium) 

๓      

เล็กนอย 
(Low) 

๒      

ตํ่ากวาข้ันเล็กนอย 
(Negligible) 

๑      

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมนาจะ
เกิดข้ึนเลย 
(Unlikely) 

เกิดข้ึน 
นาน ๆ ครั้ง 
(Seldom) 

เกิดข้ึนเปน
ครั้งคราว 

(Occasional) 

เกิดข้ึนบอย 
(Likely) 

เกิดข้ึนเปน
ประจํา 

(Frequent) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
 

 
 
 

ระดับความเส่ียง 
สีแดง = สูงมาก 
สีสม = สูง 
สีเหลือง = ปานกลาง 
สีเขียว = ตํ่า 
สีฟา = ตํ่ามาก 



การวิเคราะหมาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยการจราจร 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงท่ีมีอยู 

มาตรการควบคุมความเส่ียงเพิ่มเติม 

๑ ถาหากวา กําลังพลศวอ.ทอ.ขับรถในขณะท่ีรางกายไม
พรอม เชน ออนเพลีย งวงนอน เมาสุรา อาจเกิด
อุบัติเหตุจากการตัดสินใจชาลงหรือตัดสินใจผิดพลาด 

R1 สูงมาก มี ๑. อบรม ช้ีแจง กําลังพล ศวอ.ทอ.ใหทราบถึงอันตรายจาก
การขับรถในขณะท่ีรางกายไมพรอม 
๒. ควบคุม กํากับดูแล จนท.อยางใกลชิด  
๓. ตรวจความพรอมกอนการปฏิบัติงานของกําลังพลในหนวย
หากพบวามีสภาพไมพรอมในปฏิบัติงานใหจัดกําลังพลอื่น
ปฏิบัติงานแทน และมีมาตรการลงโทษทางวินัย 

๒ ถาหากวากําลังพลศวอ.ทอ.ไมปฏิบัติตามกฎจราจรอาจ
เกิดอุบัติเหตุจากการฝาฝนเครื่องหมายหรือสัญญาณ
จราจร 

R2 สูง มี ๑. อบรม ช้ีแจง กําลังพล ศวอ.ทอ.ใหทราบถึงอันตรายจาก
การขับรถไมปฏิบัติตามกฎจราจร 
๒. ควบคุม กํากับดูแล กําลังพลในหนวยอยางใกลชิด  
๓.หากทราบกํา ลังพลในหนวยฝ าฝนกฎจราจรตองมี  
มาตรการลงโทษ 

๓ อุปกรณสวนควบไมพรอมใชงาน หรืออยูในสภาพชํารุด 
เชน สัญญาณไฟเล้ียว ไฟเบรก อาจเกิดอุบัติเหตุจาก
การไมมีอุปกรณใหสัญญาณ 

R3 ปานกลาง มี ๑. อบรม ช้ีแจง กําลังพล ศวอ.ทอ.ใหทราบถึงอันตรายจาก
อุปกรณสวนควบไมพรอมใชงาน 
๒. แจงเตือน เนนย้ําใหตรวจสอบกอนขณะขับข่ีทุกครั้ง 

๓. จัดอบรมการดูแลรักษารถยนตเบ้ืองตนใหแกกําลังพล 
 



มาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยการจราจร 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียง งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ ถาหากวา กําลังพลศวอ.ทอ.ขับรถในขณะท่ีรางกาย
ไมพรอม เชน ออนเพลีย งวงนอน เมาสุรา อาจ
เกิดอุบัติเหตุจากการตัดสินใจชาลงหรือตัดสินใจ
ผิดพลาด 

R1 สูงมาก ๑. อบรม ช้ีแจง กําลังพล ศวอ.ทอ.ให
ทราบถึงอันตรายจากการขับรถในขณะท่ี
รางกายไมพรอม 
 

ไมม ี ๑ ครั้ง/
สัปดาห 

(เริ่มวันแรก
ของการ

ปฏิบัติงาน) 

หน.นขต.ศวอ.ทอ. 

๒. ควบคุม กํากับดูแล จนท.อยางใกลชิด  
 

ไมม ี ทุกวัน 

(ชวงเชา) 
หน.นขต.ศวอ.ทอ. 

๓. ตรวจความพรอมกอนการปฏิบัติงาน
ของกําลังพลในหนวยหากพบวามีสภาพ 
ไมพรอมในปฏิบัติงานใหจัด กําลังพลอื่น
ปฏิบัติงานแทน และมีมาตรการลงโทษ
ทางวินัย 

ไมม ี ทุกวัน หน.นขต.ศวอ.ทอ. 

๒ ถาหากวา กําลังพลศวอ.ทอ.ไมปฏิบัติตามกฎจราจร 
อาจเกิดอุบัติเหตุจากการฝาฝนเครื่องหมายหรือ
สัญญาณจราจร 

R2 สูง ๑. อบรม ช้ีแจง กําลังพล ศวอ.ทอ.ให
ทราบถึงอันตรายจากการขับรถไมปฏิบัติ 
ตามกฎจราจร 
 

ไมม ี ๑ ครั้ง/
สัปดาห 

(เริ่มวันแรก
ของการ

ปฏิบัติงาน) 

หน.นขต.ศวอ.ทอ. 

๒. ควบคุม กํากับดูแล จนท.อยางใกลชิด  
 

ไมม ี ทุกวัน 

(ชวงเชา) 
หน.นขต.ศวอ.ทอ. 

๓. หากทราบกําลังพลในหนวยฝาฝนกฎ
จราจรตองมี มาตรการลงโทษ 

ไมม ี ทุกวัน หน.นขต.ศวอ.ทอ. 



มาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยการจราจร 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียง งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๓ อุปกรณสวนควบไมพรอมใชงาน หรืออยูในสภาพ
ชํารุด เชน สัญญาณไฟเล้ียว ไฟเบรก อาจเกิด
อุบัติเหตุจากการไมมีอุปกรณใหสัญญาณ 

R3 ปานกลาง ๑. อบรม ช้ีแจง กําลังพล ศวอ.ทอ.ให
ทราบถึงอันตรายจากอุปกรณสวนควบไม
พรอมใชงาน 
 

ไมม ี ๑ ครั้ง/
สัปดาห 

(เริ่มวันแรก
ของการ

ปฏิบัติงาน) 

หน.นขต.ศวอ.ทอ. 

๒. แจงเตือน เนนย้ําใหตรวจสอบกอน
ขณะขับข่ีทุกครั้ง 

ไมม ี ทุกวัน 

(ชวงเชา) 
หน.นขต.ศวอ.ทอ. 

 
 



การระบุอันตรายและประเมินความเส่ียงดานนิรภยัภาคพื้น หนวย ศวอ.ทอ. 

สาขานิรภัยนิรภัยท่ัวไป 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ประเมินความเส่ียง  

โอกาส ผลกระทบ คะแนน
ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียงท่ีมีอยู 

๑ ถาเกิดวากําลังพล ศวอ.ทอ.ออกกําลังกาย แลวมีอาการสลบหรือ
หมดสติ อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได 

R1 ๑ ๕ ๕ ปานกลาง - เนนย้ําให กําลังพลตระหนักรู
ตนเองกอนทําการออกําลังกาย 

๒ ถาเกิดมีการวางส่ิงของไมเปนระเบียบอาจทําใหสัตวมีพิษอาศัยอยู

ได 

R2 ๑ ๕ ๕ ปานกลาง - เนนย้ําการทํา ๕ ส. 

 
 
 
 



 
 

ตารางประเมินความเส่ียงสาขานิรภัยนิรภัยท่ัวไป 

 
 
 

ผล
กร

ะท
บ 

หายนะ 
(Catastrophic) 

๕ 
R1, R2  

 
 

 

วิกฤต 
(Hight) 

๔  
 

 
 

 

ปานกลาง 
(Medium) 

๓      

เล็กนอย 
(Low) 

๒      

ตํ่ากวาข้ันเล็กนอย 
(Negligible) 

๑  
 

   

  ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

ไมนาจะ
เกิดข้ึนเลย 
(Unlikely) 

เกิดข้ึน 
นาน ๆ ครั้ง 
(Seldom) 

เกิดข้ึนเปน
ครั้งคราว 

(Occasional) 

เกิดข้ึนบอย 
(Likely) 

เกิดข้ึนเปน
ประจํา 

(Frequent) 

โอกาสท่ีจะเกิดข้ึน (Likelihood) 
 

 
 
 

ระดับความเส่ียง 
สีแดง = สูงมาก 
สีสม = สูง 
สีเหลือง = ปานกลาง 
สีเขียว = ตํ่า 
สีฟา = ตํ่ามาก 



การวิเคราะหมาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยนิรภัยท่ัวไป 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุม
ความเส่ียงท่ีมีอยู 

มาตรการควบคุมความเส่ียงเพิ่มเติม 

๑ ถาเกิดวากําลังพล ศวอ.ทอ.ออกกําลังกาย แลวมีอาการ
สลบหรือหมดสติ อาจทําใหบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได 

R1 ปานกลาง มี ๑. จัดทําหลักสูตรการปฐมทางพยาบาลเบ้ืองตน 
๒. จัดหาเครื่องมือชวยกระตุกหัวใจ (AED) ติดต้ังเพิ่มเติม ณ 
ลานบริเวณสนามออกกําลังกายของ ศวอ.ทอ. 
 

๒ ถาเกิดมีการวางส่ิงของไมเปนระเบียบอาจทําใหสัตวมี
พิษอาศัยอยูได 

R2 ปานกลาง มี ๑. ประชาสัมพันธเสียงตามสายในการปฏิบัติตนเม่ือถูกสัตวมี
พิษทําราย 

 



มาตรการควบคุมความเส่ียงดานนิรภัยภาคพื้น 

สาขานิรภัยนิรภัยท่ัวไป 

ต้ังแต ต.ค.๖๔ – ก.ย.๖๕ 

 

ลําดับ ระบุอันตราย รหัส 

ความเส่ียง 

ระดับ
ความเส่ียง 

มาตรการควบคุมความเส่ียง งบประมาณ 
(บาท) 

ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ 

๑ 

 

ถาเกิดวากําลังพล ศวอ.ทอ.ออกกําลังกาย แลวมี
อาการสลบหรือหมดสติ อาจทําใหบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตได 

R1 

 

สูง ๑. เนนย้ําให กําลังพลตระหนักรูตนเอง
กอนทําการออกําลังกาย 

ไมม ี ๑ ครั้ง/เดือน คณอก.กีฬา.ศวอ.ทอ. 

๒. จัดทําหลักสูตรการปฐมทางพยาบาล
เบ้ืองตน 

 

มี ๒ ครั้ง./ป นนพ.ศวอ.ทอ. 

๓. จัดหาเครื่องมือชวยกระตุกหัวใจ (AED) 
ติดต้ังเพิ่มเติม ณ ลานบริเวณสนามออก
กําลังกายของ ศวอ.ทอ. 

มี ๑ ครั้ง./ป นนพ.ศวอ.ทอ. 

๒ ถาเกิดวากําลังพล ศวอ.ทอ.ออกกําลังกาย แลวมี
อาการสลบหรือหมดสติ อาจทําใหบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิตได 

R2 ปานกลาง ๑. เนนย้ําการทํา ๕ ส. ไมม ี ๑ ครั้ง./ป นนพ.ศวอ.ทอ. 

๒. ประชาสัมพันธเสียงตามสายในการ
ปฏิบัติตนเมื่อถูกสัตวมีพิษทําราย 

ไมมี ๑ ครั้ง/เดือน นนพ.ศวอ.ทอ. 
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