
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัสูตรและระยะเวลาการฝกึอบรมการจัดการมูลฝอยที่เปน็พิษหรืออนัตรายจากชุมชน 

อย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ   
พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอย   
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมีความรู้  ความสามารถในการจัดการมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย
และสิ่งแวดล้อม   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  5  (1)  แห่งกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน  พ.ศ.  2563  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข  จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักสูตรและระยะเวลา
การฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบ  พ.ศ.  2564” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ

หรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย  หั วข้อวิชา  เนื้อหา  
ระยะเวลา  และวิธีการประเมินผลตามแนบท้ายประกาศนี้ 

“หน่วยงานจัดการฝึกอบรม”  หมายความว่า   
(1) หน่วยงานของกรมอนามัย   
(2)  หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย   
“เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่วางแผน  การบริหารจัดการ  ควบคุม  

ก ากับ  และตรวจสอบการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนให้เป็นไปตามกฎกระทรวง  
การจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  พ.ศ.  2563 

“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่น 
มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพ่ือใช้สร้าง  หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 

“การฝึกอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล”  หมายความว่า  การจัดฝึกอบรมที่มีการน าระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  และให้หมายความรวมถึงข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการ  หรือ  
การประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์เน็ต  หรือโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมทั้ง  

้หนา   ๒๗

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



การให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกันที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป   
โดยหน่วยงานจัดการฝึกอบรมและระบบดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของผู้เข้ ารับ 
การฝึกอบรมได้ 

หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์การแจ้ง  และการขอความเหน็ชอบเป็นหนว่ยงานจดัการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ 4 หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่อาจได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย  ได้แก่ 
(๑) สถาบันการศึกษาของรัฐ  หรือเอกชน  ซึ่งมีหลักสูตรการสอนด้านสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดล้อม  

สิ่งแวดล้อม  หรือเคมี  หรือวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(๒) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากัด  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม   
ข้อ 5 หน่วยงานจัดการฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรมโดยมีองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีบุคลากรซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมอย่างน้อยหนึ่งคน 
(๒) จัดให้มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๑ 
(๓) มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่มี เนื้อหาเป็นไปตามข้อ  ๑๐  และรายละเอียด 

ตามหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   
ข้อ 6 การยื่นขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  

กรมอนามัย  หรือหน่วยงานที่กรมอนามัยมอบหมาย  และให้อธิบดีกรมอนามัย  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย
มอบหมายพิจารณาค าขอความเห็นชอบโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับการจัดฝึกอบรม  และออกหนังสือ
รับรองให้เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยื่นค าขอพร้อมเอกสาร
ครบถ้วนแล้ว   

หมวด  ๒ 
วิธีการ  หลกัสูตร  วิทยากร  และการประเมนิผลการฝกึอบรม 

 
 

ข้อ 7 วิธีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
อย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ต้องด าเนินการด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 

(๑) จัดการฝึกอบรมเต็มเวลาตามหลักสูตรที่ก าหนดตามข้อ  ๑๐ 
(๒) จัดการฝึกอบรมเต็มเวลาผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักสูตรที่ก าหนดตามข้อ  ๑๐ 
(๓) วิธีการอื่นใดนอกจากที่ก าหนดในประกาศนี้  ต้องขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย   

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ ๘ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานจัดการฝึกอบรม   
ต้องด าเนินการ  ดังนี้ 

(๑) แจ้งแผนการจัดการฝึกอบรมให้กรมอนามัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๒) จัดการฝึกอบรมเต็มเวลาตามวิธีการที่ก าหนดตามข้อ  7 
(๓) จัดให้มีการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
(๔) ออกใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่ เป็นพิษ 

หรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม 
ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

(๕) หน่วยงานจัดการฝึกอบรมต้องส่งข้อมูลการจัดการฝึกอบรม  อย่างน้อยประกอบด้วย  
วิธีการจัดการฝึกอบรม  สถานที่จัดการฝึกอบรม  รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม  รายชื่อวิทยากร  
จ านวนรุ่น  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และสรุปผลการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  แจ้งกรมอนามัยทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

ข้อ ๙ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  หน่วยงานจัดการฝึกอบรมต้องจัด
ห้องอบรม  เพ่ือรองรับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกินแปดสิบคน  กรณีจัดการฝึกอบรมผ่าน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล  ต้องจัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานจัดการฝึกอบรมก าหนดไว้ตามขอ้  8 

ข้อ  ๑๐ หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  ประกอบด้วย  การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าสิบแปดชั่วโมง  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ซึ่งอย่างน้อย  
ต้องประกอบด้วยหัวข้อวิชา  ดังต่อไปนี้ 

(1) ความรู้พื้นฐานและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
(2) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
(3) กระบวนการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
(4) ความปลอดภัยในการท างาน  และมาตรการป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
(5) เหตุฉุกเฉิน  การตอบโต้เหตุฉุกเฉินและการปฐมพยาบาล 
(6) การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 
ข้อ  1๑ วิทยากรผู้บรรยายในการฝึกอบรม  ตามหัวข้อวิชาในข้อ  10  ต้องมีคุณสมบัติ   

อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไปสาขาวิทยาศาสตร์ดา้นสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดลอ้ม   

สิ่ งแวดล้อม   อาชี วอนามั ยและความปลอดภัย   หรื อปริญญาตรี สาขาวิ ศวกรรมศาสตร์  

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ด้านสิ่งแวดล้อมหรือเคมี  และด้านเครื่องกล  และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ  
หรืออันตรายจากชุมชนหรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย  กรมควบคุมมลพิษ  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย  
จากชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา  ที่มีประสบการณ์การสอนในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หรือสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการมูลฝอย  
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

(๔) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

ข้อ 1๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบตามหัวข้อวิชาที่ก าหนด  และผู้ผ่าน
การฝึกอบรมต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของคะแนนทั้งหมด   

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งจึงจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรรับรอง   
จากหน่วยงานจัดการฝึกอบรม  ทั้งนี้  ต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทุกห้าปี 

หมวด  3 
การก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล 

 
 

ข้อ 1๓ ให้อธิบดีกรมอนามัย  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย  ด าเนินการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  หรือให้ค าแนะน า  ให้หน่วยงานหรือองค์กรจัดการฝึกอบรมปฏิบัติให้เป็นไป 
ตามประกาศนี้ 

ข้อ 1๔ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย   
ให้เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรม  มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง  สถานภาพของหน่วยงานหรือองค์กร  
วิทยากรการอบรม  หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดตามที่ได้ยื่นค าขอรับการเห็นชอบจากกรมอนามัย   
ให้หน่วยงานจัดการฝึกอบรมนั้น  ยื่นหรือจัดส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงต่ออธิบดีกรมอนามัยหรือ  
ผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย  ณ  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย  หรือหน่วยงาน 
ที่กรมอนามัยมอบหมาย  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการก่อนจัดการฝึกอบรม 

ข้อ 1๕ ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย  มีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



ข้อ 1๖ ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยให้เป็นหน่วยงาน
จัดการฝึกอบรม  ขาดองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  5  หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามข้อ  15  
อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองให้เป็น
หน่วยงานจัดการฝึกอบรมได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓๑

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

 หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา รูปแบบ/วิธีการสอน ระยะเวลา (ชั่วโมง) 
1. ความรู้พื้นฐาน
และหลักการทั่วไป
เกี่ยวกับการจัดการ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

1) ความหมาย ลักษณะ องค์ประกอบ และอัตราการเกิดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
2) สถานการณ์ปัญหามูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
3) ผลกระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบการ  
  บรรยาย 

3 ชั่วโมง 

2. กฎหมาย                  
ที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการมูลฝอย               
ที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
    - กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข  
    - กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
    - กฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

- บรรยาย 
 

2 ชั่วโมง 

3. กระบวนการ
จัดการมูลฝอย               
ที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 
 

1) การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน ตั้งแตก่ารทิ้ง การเก็บ การขน และการก าจัด 
2) แนวทางการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนส าหรับประชาชน 
3) แนวทางการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนส าหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4) แนวทางการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนส าหรับผู้รับใบอนุญาตให้ด าเนิน
กิจการรับท าการเก็บ ขน หรือก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
5) หลักเกณฑ์และลักษณะภาชนะบรรจุ ภาชนะรองรับ การก าหนดจุดแยกทิ้งและสถานที่พักรวม  
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
6) หลักเกณฑ์และสุขลักษณะการขน การตรวจสอบยานพาหนะ การใช้งานเอกสารก ากับการขนส่ง 
และกฎหมายการขนส่งมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
7) หลักเกณฑ์และสุขลักษณะการถอดแยกชิ้นส่วนมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน                   
ในสถานที่ก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
8) เทคโนโลยีการก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
- อภิปราย 
 

6 ชั่วโมง 
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 หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา รูปแบบ/วิธีการสอน ระยะเวลา (ชั่วโมง) 
4. ความปลอดภัย 
ในการท างาน              
และมาตรการป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

1) ลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดจากการท างานคัดแยก เก็บรวบรวม ขนส่ง และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษ                
หรืออันตรายจากชุมชน  
2) อันตรายจากสารเคมีต่างๆ ที่ถูกท้ิงเป็นมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
3) สัญลักษณ์ และป้ายเตือนอันตรายของสารเคมีหรือความปลอดภัย  
4) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล วิธีการสวมใส่ที่ถูกต้อง ประโยชน์ของอุปกรณ์แต่ละชนิด             
การเลือกชนิดประเภท และการบ ารุงรักษา 
5) การบันทึก และการวิเคราะห์อุบัติเหตุจากการท างาน การหาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน 
6) ความเสี่ยงต่อสุขภาพและการประเมินความเสี่ยงของผู้ปฏิบัติงาน 
7) มาตรการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ 
การบรรยาย 
- สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 

2 ชั่วโมง 

5. เหตุฉุกเฉิน การ
ตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
และการปฐม
พยาบาล   

1) ลักษณะเหตุฉุกเฉินที่เกิดขณะปฏิบัติงานกับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
2) วิธีแจ้งการเกิดเหตุ และการระงับเหตุฉุกเฉิน 
3) การสื่อสารและแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
4) การปฐมพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุและการตรวจสุขภาพประจ าปีตามความเสี่ยงส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานกับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
5) แนวทางการจัดท าแผนระงับเหตุฉุกเฉิน 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ 
การบรรยาย 
- สาธิต 
 

2 ชั่วโมง 

6. การจัดท า
แผนการปฏิบัติงาน 

1) การวางแผนและการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
2) การก าหนดแนวทางและแผนปฏิบัติงานส าหรับหน่วยงาน 
3) การติดตามและการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
4) การวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานและก าหนดแนวทางจัดการแก้ไข 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบ 
การบรรยาย 
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 

3 ชั่วโมง 

รวมระยะเวลา  18 ชั่วโมง 
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การประเมินผล 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี โดยผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

ของคะแนนทั้งหมด โดยใช้ข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย 100 คะแนน ระยะเวลาอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ดังนี้  
หัวข้อวิชา เวลาการฝึกอบรม คะแนน 

1. ความรู้พื้นฐานและหลักการทั่วไปเกี่ยวกับการ
จัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

3 ชั่วโมง 20 คะแนน 

2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยที่
เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

2 ชั่วโมง 10 คะแนน 

3. กระบวนการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน 

6 ชั่วโมง 35 คะแนน 

4. ความปลอดภัยในการท างาน และมาตรการ
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

2 ชั่วโมง 10 คะแนน 

5. เหตุฉุกเฉิน การตอบโต้เหตุฉุกเฉิน 
และการปฐมพยาบาล   

2 ชั่วโมง 10 คะแนน 

6. การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน 3 ชั่วโมง 15 คะแนน 

รวม 18 ชั่วโมง 10๐ คะแนน 
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แบบประกาศนียบัตร 
 

 
 
 

 
 

(หน่วยงานจดัการฝึกอบรม) 
ขอมอบใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมฉบับนี้เพ่ือแสดงว่า 

 
………………………………………………………………………………… 

ได้ผ่านการอบรม “หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 

อย่างปลอดภัยส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ”  

ตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ........................................................... 
 

…………………..…………………..…………… 
(………………………………..…………………..) 

ต าแหน่ง....(หัวหน้าหน่วยงานจัดการฝึกอบรม).... 

ตราสัญลักษณ์
ของหน่วยงาน

จัดการฝึกอบรม 
 



ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
เรื่อง  หลกัสูตรและระยะเวลาการฝกึอบรมการจัดการมูลฝอยที่เปน็พิษหรืออนัตรายจากชุมชน 

อย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏบิัติงาน   
พ.ศ.  2564 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดให้มีหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอย   
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  เพ่ือประโยชน์ในการจัดการมูลฝอย  
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนโดยมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้  ความสามารถในการจัดการมูลฝอยได้อย่างถูกต้อง
และปลอดภัย  ไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม   

อาศัยอ านาจตามความในข้อ  6  แห่งกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย  
จากชุมชน  พ.ศ.  2563  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข  
จึงออกประกาศไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข  เรื่อง  หลักสูตรและระยะเวลา  
การฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  พ.ศ.  2564” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
“หลักสูตร”  หมายความว่า  หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ

หรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  หัวข้อวิชา  เนื้อหา  ระยะเวลา  
และวิธีการประเมินผลตามแนบท้ายประกาศนี้ 

“หน่วยงานจัดการฝึกอบรม”  หมายความว่า   
(1) หน่วยงานของกรมอนามัย   
(2) หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย   
“ผู้ปฏิบัติงาน”  หมายความว่า  ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บ  ขน  และก าจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน  ตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  พ.ศ.  2563 
“ดิจิทัล”  หมายความว่า  เทคโนโลยีที่ใช้วิธีการน าสัญลักษณ์ศูนย์และหนึ่งหรือสัญลักษณ์อื่น 

มาแทนค่าสิ่งทั้งปวง  เพ่ือใช้สร้าง  หรือก่อให้เกิดระบบต่าง ๆ  เพ่ือให้มนุษย์ใช้ประโยชน์ 
“การฝึกอบรมผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล”  หมายความว่า  การจัดฝึกอบรมที่มีการน าระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้  และให้หมายความรวมถึงข้อมูลและการสื่อสารที่เกิดจากการให้บริการ  หรือ  
การประยุกต์ใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  ระบบอินเทอร์เน็ต  หรือโครงข่ายโทรคมนาคม  รวมทั้ง 
การให้บริการโดยปกติของดาวเทียมและระบบเครือข่ายที่คล้ายคลึงกันที่เชื่อมต่อกันเป็นการทั่วไป   
โดยหน่วยงานจัดการฝึกอบรม  และระบบดังกล่าวต้องสามารถตรวจสอบหรือยืนยันตัวตนของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมได้ 

้หนา   ๓๒

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



หมวด  ๑ 
หลักเกณฑ์การแจ้ง  และการขอความเหน็ชอบเป็นหนว่ยงานจดัการฝึกอบรม 

 
 

ข้อ 4 หน่วยงานหรือองค์กรอื่นที่อาจได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย  ได้แก่ 
(๑) สถาบันการศึกษาของรัฐ  หรือเอกชน  ซึ่งมีหลักสูตรการสอนด้านสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดล้อม  

สิ่งแวดล้อม  หรือเคมี  หรือวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม  หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
(๒) หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในด้านการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน   
(๓) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน

จ ากัด  หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม   
ข้อ 5 หน่วยงานจัดการฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรมโดยมีองค์ประกอบ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีบุคลากรซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมอย่างน้อยหนึ่งคน 
(๒) จัดให้มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ  ๑๑ 
(๓) มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเป็นไปตามข้อ  ๑๐  และรายละเอียดตามหลักสูตร 

การจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน   
ข้อ 6 การยื่นขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย  ให้ยื่นค าขอ  ณ  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  

กรมอนามัย  หรือหน่วยงานที่กรมอนามัยมอบหมาย  และให้อธิบดีกรมอนามัย  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย 
มอบหมายพิจารณาค าขอความเห็นชอบโดยค านึงถึงความเหมาะสมกับการจัดฝึกอบรม  และออกหนังสือรับรอง  
ให้เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยื่นค าขอพร้อมเอกสารครบถ้วนแล้ว   

หมวด  ๒ 
วิธีการ  หลกัสูตร  วิทยากร  และการประเมนิผลการฝกึอบรม 

 
 

ข้อ 7 วิธีการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
อย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  ต้องด าเนินการด้วยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ดังนี้ 

(๑) จัดการฝึกอบรมเต็มเวลาตามหลักสูตรที่ก าหนดตามข้อ  ๑๐ 
(๒) จัดการฝึกอบรมเต็มเวลาผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลตามหลักสูตรที่ก าหนดตามข้อ  ๑๐ 
(๓) วิธีการอื่นใดนอกจากที่ก าหนดในประกาศนี้  ต้องขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย   
ข้อ ๘ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ

หรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  หน่วยงานจัดการฝึกอบรม  ต้องด าเนินการ
ดังนี้ 

(๑) แจ้งแผนการจัดการฝึกอบรมให้กรมอนามัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๒) จัดการฝึกอบรมเต็มเวลาตามวิธีการที่ก าหนดตามข้อ  7   
(๓) จัดให้มีการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

้หนา   ๓๓

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๔) ออกใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่ เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้ 

(๕) หน่วยงานจัดการฝึกอบรมต้องส่งข้อมูลการจัดการฝึกอบรม  อย่างน้อยประกอบด้วย  
วิธีการจัดการฝึกอบรม  สถานที่จัดการฝึกอบรม  รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม  รายชื่อวิทยากร  
จ านวนรุ่น  รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม  และสรุปผลการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม  แจ้งกรมอนามัยทราบ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

ข้อ ๙ ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  หน่วยงานจัดการฝึกอบรมต้องจัดห้องอบรม  
เพ่ือรองรับจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกินแปดสิบคน  กรณีจัดการฝึกอบรมผ่านระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล  ต้องจัดผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามที่หน่วยงานจัดการฝึกอบรมก าหนดไว้ตามข้อ  8 

ข้อ  ๑๐ หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย 
จากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  ประกอบด้วย  การฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   
มีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าหกชั่วโมง  ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้  ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
หัวข้อวิชา  ดังต่อไปนี้ 

(1) ความรู้พ้ืนฐานและความส าคัญของผู้ปฏิบัติงาน 
(2) หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการจัดการมูลฝอยท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
(3) หลักสุขลักษณะและความปลอดภัยในกรณีที่พบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก 

ชุมชนรั่วไหล  เกิดปฏิกิริยาหรือเหตุการณ์อื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
ข้อ  1๑ วิทยากรผู้บรรยายในการฝึกอบรม  ตามหัวข้อวิชาในข้อ  10  ต้องมีคุณสมบัติ   

อย่างหนึ่งอย่างใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดบัปริญญาตรีขึน้ไปสาขาวิทยาศาสตร์ดา้นสุขาภิบาล  อนามัยสิ่งแวดลอ้ม  

สิ่ ง แวดล้อม   อาชี วอนามั ยและความปลอดภัย   หรื อปริญญาตรี สาขาวิ ศวกรรมศาสตร์    
ด้านสิ่งแวดล้อมหรือเคมี  และเครื่องกล  และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชนหรือด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๒) เป็นผู้รับผิดชอบงานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมของกรมอนามัย  กรมควบคุมมลพิษ   
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด  และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี 

(๓) เป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา  ที่มีประสบการณ์การสอนในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
อนามัยสิ่งแวดล้อม  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  หรือสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการมูลฝอย  
ท่ีเป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี 

้หนา   ๓๔

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔



(๔) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี 

ข้อ  1๒ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบตามหัวข้อวิชาที่ก าหนด  และผู้ผ่าน
การฝึกอบรมต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของคะแนนทั้งหมด   

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านเกณฑ์ตามวรรคหนึ่งจึงจะมีสิทธิได้รับประกาศนียบัตรรับรอง   
จากหน่วยงานจัดการฝึกอบรม  ทั้งนี้  ต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทุกห้าปี 

หมวด  3 
การก ากับ  ติดตาม  และประเมินผล 

 
 

ข้อ  1๓ ให้อธิบดีกรมอนามัย  หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย  ด าเนินการติดตาม  
ตรวจสอบ  ประเมินผล  หรือให้ค าแนะน า  ให้หน่วยงานหรือองค์กรจัดการฝึกอบรมปฏิบัติให้เป็นไป  
ตามประกาศนี้ 

ข้อ  1๔ ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย   
ให้เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรม  มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง  สถานภาพของหน่วยงานหรือองค์กร  
วิทยากรการอบรม  หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดตามที่ได้ยื่นค าขอรับการเห็นชอบจากกรมอนามัย   
ให้หน่วยงานจัดการฝึกอบรมนั้น  ยื่นหรือจัดส่งเอกสารแสดงการเปลี่ยนแปลงต่ออธิบดีกรมอนามัย  
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย  ณ  ส านักอนามัยสิ่งแวดล้อม  กรมอนามัย  หรือหน่วยงาน  
ที่กรมอนามัยมอบหมาย  ทั้งนี้  ให้ด าเนินการก่อนจัดการฝึกอบรม 

ข้อ  1๕ ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย  มีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

ข้อ  1๖ ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยให้เป็นหน่วยงาน
จัดการฝึกอบรม  ขาดองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ  5  หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามข้อ  15  
อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองให้เป็นหน่วยงาน
จัดการฝึกอบรมได้ 

 
ประกาศ  ณ  วนัที่  8  กนัยายน  พ.ศ.  ๒๕64 

สาธิต  ปิตุเตชะ 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข  ปฏบิัตริาชการแทน 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสขุ 

้หนา   ๓๕

่เลม   ๑๓๘   ตอนพิเศษ   ๒๖๔    ง ราชกิจจานุเบกษา ๑   พฤศจิกายน   ๒๕๖๔
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หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน  
หัวข้อวิชา ขอบเขตเนื้อหา รูปแบบ/วิธีการสอน ระยะเวลา (ชั่วโมง) 

1 ความรู้พื้นฐานและความส าคัญ
ของผู้ปฏิบัติงาน 

1) ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
2) ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงอันตราย 
ที่เกิดจากการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน  
3) ความส าคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน และวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบการ  
  บรรยาย 
- วิดีทัศน์ 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี

2. หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน 
การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ 
หรืออันตรายจากชุมชน 

1) หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการเก็บ ขน และก าจัดมูล
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
๒) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การใช้และการบ ารุงรักษา 
๓ ) สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายของสารเคมีที่เก่ียวกับกับมูลฝอย 
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
4) การตรวจสุขภาพประจ าปีส าหรับผู้ปฏิบัติงาน 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ 
- วิดีทัศน์ 

3 ชั่วโมง 

3. หลักสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยในกรณีที่พบมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชนรั่วไหล 
เกิดปฏิกิริยา หรือ 
เหตุการณ์อ่ืนใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

1) ลักษณะการเกิดเหตุผิดปกติ การรั่วไหล และเกิดปฏิกิริยา หรือ
เหตุการณ์อ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
2) การแจ้งเหตุฉุกเฉินและการระงับเหตุขั้นต้น 
3) การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น 

- บรรยาย 
- ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย 
- สาธิต ฝึกปฏิบัต ิ
- วิดีทัศน์ 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี

รวมระยะเวลา 6 ชั่วโมง 
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การประเมินผล 
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินผล โดยใช้วิธีทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้ 

ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนทั้งหมด  

หัวข้อวิชา เวลาการฝึกอบรม คะแนน 
1. ความรู้พื้นฐานและความส าคัญของผู้ปฏิบัติงาน 1 ชั่วโมง 30 นาท ี 25 คะแนน 

2. หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการจัดการมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน 

3 ชั่วโมง 50 คะแนน 

3. หลักสุขลักษณะและความปลอดภัยในกรณีที่พบ 
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนรั่วไหล 
เกิดปฏิกิริยา หรือเหตุการณ์อ่ืนใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

1 ชั่วโมง 30 นาท ี 25 คะแนน 

รวม 6 ชั่วโมง 100 คะแนน 
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แบบประกาศนียบัตร 
 

 
 
 

 
 

(หน่วยงานจดัการฝึกอบรม) 
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพ่ือแสดงว่า 

………………………………………………………………………………… 

ได้ผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
อย่างปลอดภัยส าหรับผู้ปฏิบัติงาน”  

ตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

ให้ไว้ ณ วันท่ี ........................................................... 
 

…………………..…………………..…………… 
(………………………………..…………………..) 

ต าแหน่ง....(หัวหน้าหน่วยงานจัดการฝึกอบรม).... 

ตราสัญลักษณ์
ของหน่วยงาน

จัดการฝึกอบรม 
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