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ประกาศกรมอนามัย
เรื่อง กำหนดหน่วยงำนจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำทีค่ วบคุมกำกับในกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป
พ.ศ. 2563
โดยที่เป็นกำรสมควรกำหนดหน่วยงำนจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำกับในกำรจัดกำร
มูลฝอยทั่วไป เพื่อให้มีหน่วยงำนที่ทำหน้ำที่จัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำกับกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป
ตำมกฎกระทรวงสุขลักษณะกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖0
อำศั ย อ ำนำจตำมควำมในบทนิ ย ำมค ำว่ ำ “หน่ ว ยงำนจั ด กำรฝึ ก อบรม” ในข้ อ 3
แห่งประกำศกระทรวงสำธำรณสุข เรื่อง กำหนดคุณสมบัติของเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำกับในกำรจัดกำร
มูลฝอยทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖0 อธิบดีกรมอนำมัยจึงออกประกำศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกำศนี้เรียกว่ำ “ประกำศกรมอนำมัย เรื่อง กำหนดหน่วยงำนจัดกำรฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำกับในกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563”
ข้อ 2 ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป
ข้อ 3 หน่วยงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมอนำมัย ให้เป็นหน่วยงำนจัดกำรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำกับในกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป ได้แก่
(๑) สถำบันกำรศึกษำของรัฐ หรือเอกชน ซึ่งมีหลักสูตรกำรสอนด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อม
หรือสิ่งแวดล้อม
(๒) หน่วยงำนรำชกำรที่มีฐำนะเป็นนิติบุคคล
(๓) รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยว่ำด้วยแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์
(๔) นิ ติ บุ ค คลที่จั ด ตั้ง ขึ้น ตำมประมวลกฎหมำยแพ่ งและพำณิ ช ย์ กฎหมำยว่ำ ด้วยบริษัท
มหำชนจำกัด หรือกฎหมำยว่ำด้วยกำรจัดตั้งนิติบุคคลอื่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในกำรจัดกำรฝึกอบรม
ข้อ 4 หน่วยงำนที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกกรมอนำมัย ให้เป็นหน่วยงำนจัดกำรฝึกอบรม
หลักสูตรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำกับในกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีบุคลำกรซึ่งทำหน้ำที่บริหำรจัดกำรฝึกอบรมอย่ำงน้อยหนึ่งคน
(๒) วิทยำกรผู้บรรยำยในกำรฝึกอบรม ต้องมีคุณสมบัติอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด ดังต่อไปนี้
(2.1) ต้องมีวุฒิกำรศึกษำตั้งแต่ระดับปริญญำตรีขึ้นไปสำขำวิทยำศำสตร์ ในด้ำนอนำมัย
สิ่งแวดล้อม สุขำภิบำล สิ่งแวดล้อม หรือปริญญำตรีสำขำวิศวกรรมศำสตร์ และมีประสบกำรณ์
ในด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไปหรือด้ำนอนำมัยสิ่งแวดล้อมหรือด้ำนสิ่งแวดล้อมมำไม่น้อยกว่ำ ห้ำปี
(๒.2) เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงำนด้ ำ นอนำมั ย สิ่ ง แวดล้ อ มของกรมอนำมั ย ส ำนั ก งำน
สำธำรณสุขจังหวัด และมีประสบกำรณ์กำรทำงำนด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไปมำไม่น้อยกว่ำห้ำปี
(2.3) อำจำรย์สถำบันกำรศึกษำที่มีประสบกำรณ์กำรสอนในเนื้อหำวิชำที่เกี่ยวข้องกับ
อนำมัยสิ่งแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อมในด้ำนกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไปมำแล้วไม่น้อยกว่ำสำมปี

เลม่ ๑๓๗ ตอนพิเศษ ๒๘๗ ง

หนา้ ๔๘
ราชกิจจานุเบกษา

๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

(๓) มีเอกสำรประกอบกำรฝึกอบรมที่มีเนื้อหำและรำยละเอียดตำมหลักสูตรกำรฝึกอบรม
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำกับในกำรจัดกำรมูลฝอยทั่วไป ทั้งนี้ ตำมที่กรมอนำมัยกำหนด
ข้อ 5 หน่วยงำนที่ประสงค์ขอรับควำมเห็นชอบเป็นหน่วยงำนจัดกำรฝึกอบรม ให้ยื่นคำขอ
ณ สำนักอนำมัยสิ่งแวดล้อม กรมอนำมัย ตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรยื่นคำขอควำมเห็นชอบจำกกรมอนำมัย
ให้เป็นหน่วยงำนจัดกำรฝึกอบรมหรือหน่วยงำนที่กรมอนำมัยมอบหมำย ตำมท้ำยประกำศนี้
ข้อ 6 ให้หน่วยงำนจัดกำรฝึกอบรมที่ได้ดำเนินกำรจัดกำรฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ควบคุมกำกับ
ในกำรจัด กำรมูลฝอยทั่ว ไป ส่งข้อมูลกำรจัด กำรฝึกอบรมที่ประกอบด้วย สถำนที่จัด กำรฝึกอบรม
รำยละเอียดหลักสูตรกำรฝึกอบรม รำยชื่อวิทยำกร จำนวนรุ่น รำยชื่อผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม และ
สรุปกำรประเมินผลผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม ให้กรมอนำมัยทรำบภำยในหนึง่ ปีนบั ถัดจำกวันจัดกำรฝึกอบรม
ประกำศ ณ วันที่ 15 ตุลำคม พ.ศ. ๒๕๖3
สุวรรณชัย วัฒนำยิ่งเจริญชัย
อธิบดีกรมควบคุมโรค
รักษำรำชกำรแทนอธิบดีกรมอนำมัย

1
หลักเกณฑ์และวิธกี ารยืน่ คําขอความเห็นชอบจากกรมอนามัยให้เป็นหน่วยงานจัดการฝึกอบรม
ลําดับ
1

ผังกระบวนการ

หลักฐาน

ระยะเวลา
-

1. หนังสือแสดงความประสงค์เป็นหน่วยจัดการฝึกอบรม
2. เอกสารการรั บรองสถานะการเป็ นหน่ วยงานหรื อ
นิติบุคคล
3. วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน
4. หนังสือมอบอํานาจ (ถ้ามี)
5. แผนที่แสดงที่ตั้งของหน่วยงานจัดการฝึกอบรม
6. เอกสารการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บริหารจัดการฝึกอบรม
7. แบบสรุปรายชื่อและคุณสมบัติวิทยากร พร้อมหัวข้อวิชา
ที่ขออนุมัติบรรยาย
8. หนังสือรับรอง/ยืนยันการเป็นวิทยากร
9. ประวัติวิทยากร

30 วัน

หน่วยงานที่ประสงค์จัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่
ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป
ได้แก่
(๑) สถาบันการศึกษา รัฐ/เอกชน
(๒) หน่วยงานราชการที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๓) รัฐวิสาหกิจ
(๔) นิติบุคคล
2

ยื่นคําขอ
เอกสารไม่ครบถ้วน
สํานักอนามัยสิง่ แวดล้อม
หรือหน่วยงานที่
กรมอนามัยมอบหมาย
ตรวจสอบความถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐาน

เอกสารครบถ้วน

2

3

คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ต รงตาม
ข้อ 4

เสนออธิบดีกรมอนามัย
ลงนามให้ความเห็นชอบ

10. หนังสือรับรองคุณสมบัติวิทยากรอย่างหนึ่งอย่างใด
ตามข้ อ 4 (2) แห่ งประกาศกรมอนามั ย เรื่ อง กํ าหนด
หน่วยงานจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
11. เอกสารหรื อ คู่ มื อ ประกอบการจั ด การฝึ ก อบรม
ตามหลั กสู ตรฝึ ก อบรมเจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม กํ า กั บ ในการ
จัดการมูลฝอยทั่วไป
12. แผนการจัดการฝึกอบรมและเป้าหมายการจัดการฝึกอบรม
13. ตัวอย่างประกาศนียบัตรที่มอบให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม
หนังสือเสนออธิบดีกรมอนามัย เพื่อลงนามให้ความเห็นชอบ
ต่ อหน่ วยงานจั ดการฝึ กอบรมเจ้ า หน้ า ที่ ค วบคุ ม กํ า กั บ
ในการจัดการมูลฝอยทั่วไป

30 วัน

3
4

ออกหนังสือรับรองหน่วยงานจัดการฝึกอบรม

5
หน่วยงานจัดการฝึกอบรมดําเนินการจัดการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุม
กํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไปตามหลักสูตร เรื่อง หลักสูตรฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอยทั่วไป พ.ศ. 2563
6
การประเมินผล
การฝึกอบรม
7

8

จัดทําประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการฝึกอบรม

ส่งข้อมูลการประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

หนังสือรับรองหน่วยงานจัดการฝึกอบรม
เอกสารหรือคู่มือประกอบการจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ควบคุมกํากับในการจัดการมูลฝอย
ทั่วไป พ.ศ. 2563
- หลักสูตรการวางแผนการจัดการมูลฝอยทั่วไป
- หลักสูตรการจัดการมูลฝอยทั่วไป
แบบทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี
- หลักสูตรการวางแผนการจัดการมูลฝอยทั่วไป
- หลักสูตรการจัดการมูลฝอยทั่วไป

- ประกาศนียบัตรที่มอบให้ผู้ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม

15 วัน

30 ชั่วโมง
18 ชั่วโมง
30 นาที
50 นาที

-

ข้อมูลการจัดการฝึกอบรมที่ประกอบด้วย สถานที่จัดการ ภายใน 1 ปี
นับจาก
ฝึกอบรม รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม รายชื่อวิทยากร
การจัด
จํานวนรุ่น รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม และสรุปการ
การฝึกอบรม
ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม

