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(ร่าง)
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัย
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน
พ.ศ. ....
โดยที่เป็น การสมควรกาหนดให้ มี ห ลั กสู ตรการจัดการมูล ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
โดยมีผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ ความสามารถในการจัดการมูลฝอยได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพอนามัยและสิ่งแวดล้อม
อาศัยอานาจตามความในข้อ 6 แห่งกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชน พ.ศ. 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยคาแนะนาของคณะกรรมการสาธารณสุข
จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักสูตรและระยะเวลาการ
ฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตัง้ แต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“หลักสูตร” หมายความว่า หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วย หัวข้อวิชา เนื้อหา ระยะเวลา และ
วิธีการประเมินผลตามแนบท้ายประกาศนี้
“หน่วยงานจัดการฝึกอบรม” หมายความว่า
(1) หน่วยงานของกรมอนามัย
(2) หน่วยงานหรือองค์กรอื่น ที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า ผู้ปฏิบัติงานในการเก็บ ขน และกาจัดมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชน ตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563
หมวด ๑
หลักเกณฑ์การแจ้ง และการขอความเห็นชอบเป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรม

ข้อ 4 หน่วยงานหรือองค์กรอื่นทีอ่ าจได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย ได้แก่
(๑) สถาบั นการศึกษาของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งมีหลั กสู ตรการสอนด้านสุ ขาภิบาล อนามัย
สิ่งแวดล้อม หรือเคมี หรือสาขาวิชาวิศวกรรมด้านสิ่งแวดล้อม หรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย
(๒) หน่วยงานราชการทีเ่ กี่ยวข้องในด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
(๓) นิ ติบุ คคลที่จั ดตั้ง ขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิช ย์ กฎหมายว่าด้ว ยบริษั ท
มหาชนจากัด หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการฝึกอบรม
ข้อ 5 หน่วยงานจัดการฝึกอบรมต้องจัดการฝึกอบรมโดยมีองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้
(๑) มีบุคลากรซึ่งทาหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรมอย่างน้อยหนึ่งคน
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(๒) จัดให้มีวิทยากรซึ่งมีคุณสมบัติตามข้อ ๑0
(๓) มีเอกสารประกอบการฝึกอบรมที่มีเนื้อหาเป็นไปตามข้อ 9 และรายละเอียดตามหลักสูตร
การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
ข้อ 6 การยื่นขอความเห็นชอบจากกรมอนามัย ให้ยื่นคาขอ ณ สานักอนามัยสิ่งแวดล้อม
กรมอนามัย หรือหน่ว ยงานที่กรมอนามัยมอบหมาย และให้อธิบดีกรมอนามัย หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย
มอบหมายพิจารณาคาขอความเห็นชอบโดยคานึงถึงความเหมาะสมกับการจัดฝึกอบรม และออกหนังสื อ
รับรองให้เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรมให้เสร็จสิ้นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ยื่นคาขอพร้อมเอกสารครบถ้วน
แล้ว
หมวด ๒
วิธีการ หลักสูตร วิทยากร และการประเมินผลการฝึกอบรม

ข้อ 7 ในการจั ด การฝึ กอบรมหลั กสู ตรและระยะเวลาการฝึ กอบรมการจัดการมูล ฝอย
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานจัดการฝึกอบรม ต้องดาเนินการดังนี้
(๑) แจ้งแผนการจัดการฝึกอบรมให้กรมอนามัยทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๒) จัดการฝึกอบรมเต็มเวลาตามหลักสูตรที่กาหนดตามข้อ 12
(๓) จัดให้มีการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(๔) ออกใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมหลั กสูตรการจัดการมูล ฝอยที่เป็นพิษหรือ
อันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงานให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
(๕) หน่ ว ยงานจั ด การฝึ ก อบรมต้ อ งส่ งข้ อมู ลการจัดการฝึ กอบรม อย่ างน้อยประกอบด้ วย
สถานที่จัดการฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตรการฝึกอบรม รายชื่อวิทยากร จานวนรุ่น รายชื่อผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม และสรุปผลการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม แจ้งกรมอนามัยทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
เสร็จสิ้นการฝึกอบรม
ข้อ 8 ในการจัดการฝึกอบรมหลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรื อ อั น ตรายจากชุ ม ชนอย่ า งปลอดภั ย ส าหรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน หน่ วยงานจั ดการฝึ กอบรมต้ องจั ดห้ องอบรม
เพื่อรองรับจานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมรุ่นละไม่เกินแปดสิบคน
ข้อ 9 หลักสูตรและระยะเวลาการฝึกอบรมการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจาก
ชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงาน ประกอบด้วยการฝึกอบรมภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีระยะเวลาการ
ฝึ กอบรมไม่ น้ อยกว่ าหกชั่ ว โมง ตามเอกสารแนบท้ ายประกาศนี้ ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ องประกอบด้ วยหั วข้ อวิ ช า
ดังต่อไปนี้
(1) ความรู้พื้นฐานและความสาคัญของผู้ปฏิบัติงาน
(2) หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
(3) หลักสุขลักษณะและความปลอดภัยในกรณีที่พบมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
รั่วไหล เกิดปฏิกิริยาหรือเหตุการณ์อื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
ข้ อ 10 วิ ท ยากรผู้ บ รรยายในการฝึ ก อบรม ตามหั ว ข้ อ วิ ช าในข้ อ 9 ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดั บปริญญาตรีขึ้นไปสาขาวิทยาศาสตร์ ด้านสุขาภิบาล อนามัย
สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ่ ง แวดล้ อ ม อาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย หรื อ ปริ ญ ญาตรี ส าขาวิ ศ วกรรมศาสตร์ ด้ า น
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สิ่งแวดล้ อมหรื อเคมี และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการมูล ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุ มชนหรือ
ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี (จากการตรวจสอบในกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563 ข้อ 5 (1) ไม่มีวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย และวิศวกรรมด้านเคมี ซึ่งในตัวร่างประกาศฯที่นาเข้าที่ประชุมมี โดยจากการประชุมที่ประชุมให้
ตรวจสอบถ้อยคาให้ตรงกับกฎกระทรวง จึงคงไว้ให้สานักอนามัยสิ่งแวดล้อมไว้เพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจ)
(๒) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานด้ า นอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของกรมอนามั ย กรมควบคุ ม มลพิ ษ
สานักงานสาธารณสุขจังหวัด และมีประสบการณ์ในด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปี
(๓) เป็นอาจารย์สถาบันการศึกษา ที่มีประสบการณ์การสอนในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับอนามัย
สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตราย
จากชุมชนมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี
(๔) เป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบปี
ข้อ 11 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องเข้ารับการฝึกอบรมครบตามหัวข้อวิชาที่กาหนด และผู้ผ่าน
การฝึกอบรมต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของคะแนนทั้งหมด
ผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรมผ่ า นเกณฑ์ ตามวรรคหนึ่งจึง จะมีสิ ทธิได้ รั บประกาศนี ยบัตรรับรอง
จากหน่วยงานจัดการฝึกอบรม ทั้งนี้ ต้องได้รับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพทุกห้าปี
หมวดที่ 3
การกากับ ติดตาม และประเมินผล
ข้อ 12ให้อธิบดีกรมอนามัย หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย ดาเนินการติดตาม
ตรวจสอบ ประเมินผล หรือให้คาแนะนา ให้หน่วยงานหรือองค์กรจัดการฝึกอบรมปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศ
นี้
ข้อ 13 ในกรณีที่ปรากฏภายหลังว่าหน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัย
ให้เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรม มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง สถานภาพของหน่วยงานหรือองค์กร วิทยากร
การอบรม หรือมีการเปลี่ยนแปลงอื่นใดตามที่ได้ยื่นคาขอรับการเห็นชอบจากกรมอนามัย ให้หน่วยงานจัดการ
ฝึกอบรมนั้น ยื่นหรือจั ดส่งเอกสารแสดงการเปลี่ ยนแปลงต่ออธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัย
มอบหมาย ณ ส านั ก อนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ ม กรมอนามั ย หรื อ หน่ ว ยงา นที่ ก รมอนามั ย มอบหมาย
ทั้งนี้ ให้ดาเนินการก่อนจัดการฝึกอบรม”
ข้อ 14 ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยไม่ปฏิบัติตาม
ประกาศนี้ให้อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย มีหนังสือเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
ข้อ 15 ในกรณีที่หน่วยงานหรือองค์กรที่ได้รับความเห็นชอบจากกรมอนามัยให้เป็นหน่วยงาน
จัดการฝึกอบรม ขาดองค์ประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 5 หรือไม่ปฏิบัติตามหนังสือเตือนตามข้อ 14
อธิบดีกรมอนามัยหรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมอนามัยมอบหมายอาจพิจารณาเพิกถอนหนังสือรับรองให้เป็นหน่วยงาน
จัดการฝึกอบรมได้
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ….
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สาธิต ปิตุเตชะ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ปฏิบัติราชการแทน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

5
หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
หัวข้อวิชา
ขอบเขตเนื้อหา
รูปแบบ/วิธีการสอน
1 ความรู้พื้นฐานและความสาคัญ
1) ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- บรรยาย
ของผู้ปฏิบัติงาน
2) ความเสี่ยงและผลกระทบต่อสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม รวมถึงอันตราย - ยกตัวอย่างประกอบการ
ที่เกิดจากการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
บรรยาย
3) ความสาคัญและบทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิ บัติงานมูลฝอยที่เป็นพิษหรือ
- วิดีทัศน์
อันตรายจากชุมชน และวิธีการรายงานผลการปฏิบัติงาน
2. หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยใน
1) หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติที่ปลอดภัยในการเก็บ ขน และกาจัดมูล - บรรยาย
การจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษ
ฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- ยกตัวอย่างประกอบการ
หรืออันตรายจากชุมชน
๒) อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล การใช้และการบารุงรักษา
บรรยาย
๓ ) สัญลักษณ์และป้ายเตือนอันตรายของสารเคมีที่เกี่ยวกับกับมูลฝอย
- แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ
ที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
- วิดีทัศน์
4) การตรวจสุขภาพประจาปีสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
3. หลักสุขลักษณะและความ
ปลอดภัยในกรณีที่พบมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชนรั่วไหล
เกิดปฏิกิริยา หรือ
เหตุการณ์อื่นใดที่อาจเป็นอันตราย
ต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

1) ลักษณะการเกิดเหตุผิดปกติ การรั่วไหล และเกิดปฏิกิริยา หรือ
เหตุการณ์อื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอัน
เนื่องมาจากมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน
2) การแจ้งเหตุฉุกเฉินและการระงับเหตุขั้นต้น
3) การปฐมพยาบาลและการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
รวมระยะเวลา

- บรรยาย
- ยกตัวอย่างประกอบการ
บรรยาย
- สาธิต ฝึกปฏิบัติ
- วิดีทัศน์

ระยะเวลา (ชั่วโมง)
1 ชั่วโมง 30 นาที

3 ชั่วโมง

1 ชั่วโมง 30 นาที

6 ชั่วโมง
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การประเมินผล
ผู้เข้ารับการฝึกอบรมต้องผ่านการประเมินผล โดยใช้วิธที ดสอบความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทั้งนี้
ต้องผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของคะแนนทั้งหมด
หัวข้อวิชา
1. ความรู้พื้นฐานและความสาคัญของผู้ปฏิบัติงาน
2. หลักปฏิบัติที่ปลอดภัยในการจัดการมูลฝอยที่เป็น
พิษหรืออันตรายจากชุมชน
3. หลักสุขลักษณะและความปลอดภัยในกรณีที่พบ
มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนรั่วไหล
เกิดปฏิกิริยา หรือเหตุการณ์อื่นใดที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
รวม

เวลาการฝึกอบรม
1 ชั่วโมง 30 นาที
3 ชั่วโมง

คะแนน
25 คะแนน
50 คะแนน

1 ชั่วโมง 30 นาที

25 คะแนน

6 ชั่วโมง

100 คะแนน
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แบบประกาศนียบัตร

ตราสัญลักษณ์
ของหน่วยงาน
จัดการฝึกอบรม
(หน่วยงานจัดการฝึกอบรม)
ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า
…………………………………………………………………………………
ได้ผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยสาหรับผู้ปฏิบัติงาน”
ตามกฎกระทรวงการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชน พ.ศ. 2563
ออกตามความในพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
ให้ไว้ ณ วันที่ ...........................................................
…………………..…………………..……………
(………………………………..…………………..)
ตาแหน่ง....(หัวหน้าหน่วยงานจัดการฝึกอบรม)....

