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สรุปจุดทีเ่ ป็น “วิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)
1) เป็นส่วนราชการที่มีการกํากับดูแลงานการจัดการความปลอดภัยร่วมกันอย่างเป็นระบบได้ตาม
มาตรฐานสากล
2) การยกระดับการรณรงค์ การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยกับพนักงานและประชาคมผู้ที่เข้ามาใช้
พื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลงต้นทุนต่อหน่วยลดลงรอบเวลาทํางานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลงข้อ
ร้องเรียนของลูกค้าลดลงผลิตภาพต่อพนักงานเพิ่มขึ้นอายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นวัฒนธรรมองค์กรดีขึ้น
อัตราการรักษาลูกค้าเพิ่มขึ้นยอดขายเพิ่มขึ้นเป็นต้น
1) ลดมูลค่าทรัพย์สินเสียหายจากอุบัติเหตุจาก 452,800 บาท เหลือเพียง 92,870 บาท คิดเป็น 79.5%
2) ลดอัตราความรุนแรงของการบาดเจ็บ (ISR) จาก 1 เป็น0คิดเป็น100%
3) ลดข้อบกพร่องจากการตรวจประเมินภายนอกจาก 1 เป็น 0 คิดเป็น 100%

การอนุญาตให้มูลนิธิฯ จัดให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ ] อนุญาต
การอนุญาตให้มูลนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงานระหว่างที่นําเสนอในวันการจัดงานขององค์กรผู้สมัครนี้ได้
[ ] อนุญาต
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บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง : การจัดการความปลอดภัยแบบ สวทช.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ :
สํ า นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง ชาติ (สวทช.) เป็ น หน่ ว ยงานในกํ า กั บ ของ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2534
โดยมีคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.) กํากับ ดูแลทิศทางการดําเนินงาน โดย
สวทช. ประกอบไปด้ ว ยศู น ย์ วิ จั ย แห่ ง ชาติ 4 ศู น ย์ ได้ แ ก่ ศู น ย์ พั น ธุ วิ ศ วกรรมและเทคโนโลยี ชี ว ภาพแห่ ง ชาติ
(BIOTEC) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
(NECTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) และสํานักงานกลางที่ประกอบไปด้วย อุทยานวิทยาศาสตร์
ประเทศไทย (อวท.)ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) และสถาบันการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรโดย
ในแต่ ล ะศู นย์ แ ห่ งชาติ และหน่ วยงานภาคเอกชนที่ เข้า มาเช่ าใช้ พื้น ที่ ภายในอุท ยานวิ ทยาศาสตร์ป ระเทศไทย
หน่วยงานต่างๆจากที่กล่าวมานี้จะมีห้องปฏิบัติการทํางานวิจัยที่มีการทํางานที่มีความเสี่ยง การทํางานกับสารเคมี
สารกัมมันตรังสี การวิจัยทางชีวภาพ การทํางานกับไฟฟ้า การทํางานบนที่สูง เป็นต้น จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้หากไม่
กํากับดูแล อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยในการทํางานขึ้นได้
วิสัยทัศน์คา่ นิยมวัฒนธรรมพันธกิจนโยบาย :
สวทช. ตั้งเป้าหมายในการดําเนินงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยไว้ดังนี้
1. ลดและควบคุมความเสี่ยงอันตรายของบุคลากร สวทช. และคนทํางานทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง
2. เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานขององค์กร
3. แสดงความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคม
รายละเอียดเพิ่มเติมของวิธปี ฏิบัติที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยีย่ มที่สอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า)
สวทช. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความสําคัญกับความปลอดภัยในการทํางานของพนักงานและผู้มีส่วนได้
เสียทุกกลุ่ม โดยได้นําระบบการจัดการความปลอดภัยตามมาตรฐาน มอก. 18001 มาใช้บริหารความปลอดภัยในทุก
กิจกรรมและทุกพื้นที่ทํางาน และมีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายเพื่อ
ลดและควบคุ ม อั น ตรายจากกระบวนการทํ า งาน และสภาพแวดล้ อ มในการทํ า งานที่ มี ค วามไม่ ป ลอดภั ย ต่ อ
ผู้ปฏิ บัติงานที่อาจจะส่งผลกระทบทํ า ให้ เกิ ดการบาดเจ็บของร่างกาย ทรัพย์สินเสี ยหาย และส่งผลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อมได้ โดยมีการดําเนินงานในส่วนสาระสําคัญที่เป็นแบบอย่างที่ดีเยี่ยมที่มีความสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล
ดังนี้
1. โครงสร้างการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย โดยมีผู้บริหารระดับสูง (รองผู้อํานวยการสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) รับผิดชอบในเรื่องความปลอดภัยภายใน สวทช. และเป็นผู้แทนฝ่าย
บริหารด้านความปลอดภัยของ สวทช. (Safety Management Representative : SMR)รวมถึงเป็นประธาน
คณะทํางานความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (คปอ.) สวทช. โดยคณะทํางานชุดนี้มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมหารือ
อย่ า งน้อ ยเดื อ นละหนึ่ งครั้ ง พิจ ารณานโยบายและแผนงานด้ า นความปลอดภั ยและสิ่ งแวดล้อ ม รวมทั้ ง ความ
ปลอดภัยนอกงานเพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน
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รําคาญอันเนื่องจากการทํางาน ความไม่ปลอดภัยในการทํางาน เพื่อรายงานและเสนอแนะมาตรการหรือแนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ถูกต้องตามกฎหมายต่อผู้อํานวยการ สวทช. ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พิจารณาข้อบังคับ คู่มือ และมาตรฐานด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม พิจารณา
โครงการหรือแผนการฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม วางระบบการรายงานสภาพการทํางานที่ไม่
ปลอดภัย ติดตามความคืบหน้าของเรื่องและข้อเสนอแนะต่างๆ รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปี รวมทั้งระบุ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติหน้าของคณะทํางาน และประเมินผลการทํางานด้านความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมของ สวทช.และนอกจาก คปอ. ของ สวทช. แล้ว ศูนย์แห่งชาติทั้งสี่ศูนย์รวมถึงสํานักงานกลาง และ
หน่วยงานอุทยานวิทยาศาตร์ประเทศไทย (อวท.) ยังมีการจัดตั้ง คปอ. ของแต่ละศูนย์เพื่อกํากับดูแลงานความ
ปลอดภั ย ในแต่ล ะศู น ย์เ องด้ว ยมี ผู้ บริ ห ารระดั บ สูง ของศู น ย์ แ ห่ งชาติ กํ ากั บดู แ ลเป็น ประธานคณะทํ า งานความ
ปลอดภัยของศูนย์ฯฝ่ายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม สํานักงานกลาง (สก.) มีหน้าที่ติดตาม และกํากับดูแลงาน
ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในภาพรวมของ สวทช. เพื่อให้งานทั้งหมดมีการดําเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
ดําเนินการรวบรวมข้อมูลเพื่อนําเสนอให้ผู้บริหารทราบถึงผลการดําเนินงานด้านความปลอดภัยของแต่ละศูนย์ในการ
ประชุมของผู้บริหารสวทช. เป็นประจําทุกเดือนอีกทั้งยังจัดประชุมเชิงปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของ
ทุกศูนย์ (Safety Workshop) ทุกเดือน เพื่อนําประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของ สวทช. เข้ามาหารือ
และทํางานร่วมกัน
และในส่วนของพนักงานในแต่ละฝ่าย/งาน/ห้องปฏิบัติการ จะมีพนักงานอย่างน้อย 1 คน ที่ทําหน้าที่เป็นผู้
ประสานงานด้านความปลอดภั ย เป็นตั วกลางคอยประสานงานระหว่างคณะทํ างานด้ านความปลอดภัยฯ กับ
พนักงานในแต่ละฝ่าย/งาน/ห้องปฏิบัติการนั้นๆ
2. การนําโปรแกรมสําเร็จรูป งานวิจัย ระบบการจัดการที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัยมาเริ่มประยุกต์ใช้
งานกับระบบการจัดการความปลอดภัยแบบ สวทช. ดังรายการต่อไปนี้
2.1 โปรแกรมการชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยง - Hazard Identification and Risk Assessment
Program : HIRAของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)เป็นการปรับปรุงกระบวนการทํางานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการพัฒนาเป็น Web Application ใช้ชื่อว่า โปรแกรมการชี้บ่งอันตรายและประเมิน
ความเสี่ยง Hazard Identification and Risk Assessment Program : HIRA สามารถใช้ทดแทนการทํางานโดย
ใช้ไฟล์เอกสารแบบเดิมและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆได้เป็นอย่างดี คงความสอดคล้องตามข้อกําหนดของระบบ
มาตรฐานและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้งานง่ายและเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลา ตอบโจทย์
ความต้องการของผู้ปฏิบัติงานที่ต้องการลดระยะเวลาที่ใช้ในการทํางานของผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนการลดลง
โดยข้อมูลที่ได้ยังคงมีความครบถ้วนและถูกต้อง และสามารถประเมินกิจกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ได้อย่างรวดเร็วสอดคล้อง
กับข้อกําหนดและไม่กระทบกับกรอบการทํางานหลักของระบบการจัดการ
2.2 ระบบระบุตําแหน่งในอาคารเพื่อช่วยเหลือผู้ตกค้างในอาคารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ของศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เป็นการนํางานวิจัยของห้องปฏิบัติการวิจัยระบบระบุตําแหน่ง
และบ่งชี้อัตโนมัติ (LAI) มาร่วมสนับสนุนการตรวจสอบผู้ตกค้างและระบุตําแหน่งภายในอาคารในการฝึกซ้อม
ดับเพลิงและอพยพออกจากอาคาร NECTEC โดยปีงบประมาณ 2561เป็นปีแรกที่ NECTEC ได้นําระบบระบุ
ตําแหน่งในอาคารฯมาทดสอบเพื่อทราบจํานวนและระบุตัวบุคคล รวมทั้งตําแหน่งที่ยังอยู่ภายในอาคารได้ทันทีตาม
เวลาจริง ณ ขณะนั้นเป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการทีมค้นหาและช่วยเหลือเพื่อเข้าช่วยเหลือแต่ละพื้นที่ได้อย่าง
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รวดเร็วเพิ่มขึ้น ทําให้ผู้ตกค้างเสี่ยงอันตรายน้อยลง เกิดความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น และเป็นงานวิจัยที่ม าช่วย
สนับสนุนงานด้านความปลอดภัยและสามารถขยายผลไปใช้ศูนย์อื่นๆหรือองค์กรภายนอกได้ต่อไป
2.3 การปรับปรุงระบบการจัดเก็บสารเคมีและแก๊ส (Improve Chemical and Gas Storage System)
ของศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) เป็นแนวทางในการปรับปรุงพื้นที่ใหม่นี้ให้เกิดความปลอดภัยมาก
ยิ่งขึ้น ทั้งการจัดวางเครื่องมือ-อุปกรณ์อย่างปลอดภัย การติดตั้งสายรัดถังแก๊สเพื่อป้องกันการล้ม การจัดทําป้าย
แสดงสถานะถังแก๊ส และการจัดให้มีป้ายเตือนอันตรายในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึง การติดตั้งสายดินของเครื่องมือ
เพิ่มเติม ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการวิจัยมีระบบการจัดเก็บสารเคมีที่ดี ลดความเสี่ยงใน
การสัมผัสกับสารเคมีอันตรายในระดับที่ลดลง
2.4 วิธีการร้องขออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ Personal Protective Equipment หรือ PPE
ที่เหมาะสมในแต่ละงาน ของศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)แนวทางในการจัดซื้อ
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานและลักษณะงานของแต่ละห้องปฏิบัติการ โดยทุกครั้ง
ที่จะมีการขอซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ผู้ขอซื้อจะต้องแจ้งเหตุผลและรายละเอียดของลักษณะ
งานที่ปฏิบัติโดยใช้แบบฟอร์มขอซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล หรือ PPE purchase Form เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อนําไปประกอบการขอซื้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล (PPE) ที่เหมาะสม ปลอดภัยและเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด
2.5 กระบวนการกํากับและดูแลด้านความปลอดภัยผู้เช่าพื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยของ
หน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (อวท.) เพื่อรองรับการดําเนินกิจกรรมในด้านการวิจัยและพัฒนาของ
หน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามาเช่าใช้พื้นที่ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดยคํานึงถึงความปลอดภัยและ
สภาพแวดล้อมในการทํางานของผู้ปฏิบัติงาน ประชาคมและพื้นที่โดยรอบของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทยโดย
จัดให้มีกระบวนการบริหารจัดการความปลอดภัยในการกํากับและดูแลผู้เช่าพื้นที่ตั้งแต่ขั้นตอนแรกของการคัดเลือก
และประเมินผู้เช่าพื้นที่ตลอดจนถึงขั้นตอนการตกแต่งพื้นที่และเข้าใช้พื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและ
พัฒนาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับงานปฏิบัติการทางเคมีทางชีวภาพและทางกายภาพซึ่งมีลักษณะการใช้พื้นที่และความ
เสี่ยงของอันตรายที่แตกต่างกันการพิจารณาความเหมาะสมของการจัดการความปลอดภัยของผู้เช่าพื้นที่และความ
เหมาะสมในด้านวิศวกรรมและความปลอดภัยของพื้นที่ในการรองรับการดําเนินกิจกรรมเป็นประเด็นสําคัญที่ใช้ใน
การประเมินและอนุมัติการเช่าใช้พื้นที่การพิจารณาการออกแบบห้องปฏิบัติการให้สอดคล้องตามแนวปฏิบัติความ
ปลอดภัยและข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มแรกก่อนอนุญาตการเข้าดําเนินการตกแต่งพื้นที่และเมื่อการตกแต่ง
พื้นที่แล้วเสร็จและผู้เช่าเข้าใช้พื้นที่ในการดําเนินกิจกรรมด้านการวิจัยและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการความ
ปลอดภัยพื้นที่เช่าจะเริ่มตั้งแต่การจัดให้มีการชี้บ่งอันตรายประเมินและควบคุมความเสี่ยงรวมถึงการจัดการมลภาวะ
และขยะอันตรายจากของกิจกรรมของผู้เช่าการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีฉุกเฉินการอบรมสร้างความ
ตระหนักด้านความปลอดภัยให้แก่บุคลากรของผู้เช่าตลอดจนการตรวจประเมินความปลอดภัยผู้เช่าพื้นที่ภายใน
อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย
2.6 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยเพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบ
ความก้าวหน้าในการฝึกอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยของพนักงานในแต่ละกลุ่มตําแหน่งหรือแต่ละฝ่ายงานได้
สะดวกยิ่งขึ้นโดยพัฒนา Software ที่ชื่อว่า “Power BI” ซึ่งเป็นการทํางานร่วมกันของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ
ทุกหน่วยงานกับฝ่ายข้อมูลสารสนเทศและฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร สวทช.
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สวทช. มีการพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา11 ปีที่ได้นํามาตรฐานระบบ
การจัดการความปลอดภัย มอก.18001 มาดําเนินการ ได้มีพัฒนาการของระบบการจัดการความปลอดภัยในหลาย
รายการเพื่อยกระดับในเรื่องของการจัดการความปลอดภัยให้มีประสิทธิภาพการทํางานที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
ดังรายกาต่อไปนี้
 จัดฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น และการอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่บุคลากร สวทช. จะต้องเข้ารับการ
อบรมไม่น้อยกว่า 60% ของพนักงานในหน่วยงาน โดยมีแนวทางคืออบรมในปีแรกเว้นไปอีก 2 ปี แล้วถึงอบรมใหม่
จนครบ 3 ครั้ง ตลอดอายุการทํางานใน สวทช.
 การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายด้วยความสมัครใจ
 การชี้บ่งอันตรายและประเมินความเสี่ยงทุกต้นปีงบประมาณ
 ทบทวนการจัดการในการประชุมผู้บริหารระดับสูงทุกเดือน
 เพิ่มการประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมการทํางานของระบบประกอบอาคารเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่
สําคัญที่ทํางานผิดพลาดไม่ทํางานหรือหยุดทํางานกะทันหันเพื่อนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขป้องกันอันตรายที่สามารถ
เกิดขึ้นได้
 ตรวจสอบระดับความสําเร็จของการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านความปลอดภัยรายไตรมาสเพื่อติดตามผล
การดําเนินการที่จะส่งผลให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้อย่างต่อเนื่องหากพบปัญหาและอุปสรรคสามารถที่จะ
แก้ไขได้ทันถ่วงที
 ยกระดับระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในอาคารต่างๆโดยทบทวนการทํางานของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้โดย
ให้ความสําคัญกับผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารเป็นหลัก
 จัดหาชุดกันไฟมาประจําที่อาคารต่างๆ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่ทําหน้าที่ระงับอัคคีภัยมีความปลอดภัยใน
การดับเพลิงมากขึ้น
 ขอความร่วมมือจากผู้อํานวยการฝ่ายหรือหัวหน้างานมีส่วนร่วมในการควบคุมการปฏิบัติงานของ
พนักงานและผู้รับเหมาของตนเองรวมถึงตรวจสอบพื้นที่ทํางานให้ปลอดภัยเป็นประจํา
 การมีส่วนร่วมในการประชุมประสานงานอาคารสถานที่ทําให้การทํางานของงานบริหารอาคารทุกศูนย์
ได้พิจารณาและหารือด้านความปลอดภัยมากขึ้น
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