
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 

หลักการและเหตุผล 

 สถิติการเกิดอุบัติเหตุในโรงงานอุตสาหกรรม ปี ๒๕๖๐ พบว่า มีโรงงานอุตสาหกรรมเกิดอุบัติเหตุ จำนวน  

๑๔๕ ครั้ง แบ่งได้เป็นอุบัติเหตุที่เกิดจากอัคคีภัย จำนวน ๑๐๕ ครั้ง, การระเบิด จำนวน ๕ ครั้ง, สารเคมีรั่วไหล 

จำนวน ๑๕ ครั้ง,  อุบัติเหตุเกี่ยวกับเครื่องจักร จำนวน ๑๔ ครั้งและ อื่นๆ จำนวน ๘ ครั้ง (กรมโรงงานอุตสาหกรรม 

โดยกองส่งเสริมเทคโนโลยีความปลอดภัยโรงงาน, ๒๕๖๐) จากสถิติข้างต้นนี้กิจการหรือสถานประกอบกิจการ 

สามารถดำเนินการบริหารจัดการปอ้งกันการเกิดอุบัติเหตุ ได้โดยนำหลักการหรือแนวทางมาตรฐานกฎหมายต่างๆเข้า

มาดำเนินการ อาทิเช่น 

 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๔๙  บังคับให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การทำเหมืองแร่ เหมืองหิน กิจการปิโตรเลียมหรือปโิตรเคมี 

(๒) การทำ ผลิต ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบำรุง เก็บรักษา ปรับปรุง ตกแต่ง เสริมแต่ง ดัดแปลง แปร

สภาพ ทำให้เสีย หรือทำลายซึ่งวัตถุหรือทรัพย์สิน รวมทั้งการต่อเรือ การให้กำเนิดแปลง และจ่ายไฟฟ้าหรือพลังงาน

อย่างอื่น 

(๓) การก่อสร้าง ต่อเติม ติดตั้ง ซ่อม ซ่อมบำรุง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร สนามบิน ทางรถไฟ ทางรถ

ราง ทางรถใต้ดิน ท่าเรือ อู่เรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ำ ถนน เขื่อน อุโมงค์ สะพาน ท่อระบาย ท่อน้ำ โทรเลข 

โทรศัพท์ ไฟฟ้า ก๊าซหรือประปา หรือสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ รวมทั้งการเตรียมหรือวางรากฐานของการก่อสร้าง 

(๔) การขนส่งคนโดยสารหรือสินค้าโดยทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และรวมทั้งการบรรทุกขนถ่ายสินค้า 

(๕) สถานีบริการหรือจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือก๊าซ 

(๖) โรงแรม 

(๗) ห้างสรรพสินค้า 

(๘) สถานพยาบาล 

(๙) สถาบันทางการเงิน 

(๑๐) สถานตรวจทดสอบทางกายภาพ 

(๑๑) สถานบริการบันเทิง นันทนาการ หรือการกีฬา 

(๑๒) สถานปฏิบัติการทางเคมีหรือชีวภาพ 

(๑๓) สำนักงานที่ปฏิบัติงานสนับสนุนสถานประกอบกิจการตาม (๑) ถึง (๑๒) 

(๑๔) กิจการอื่นตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกำหนด 
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ดำเนินการ แต่งตั้งลูกจา้งระดับหัวหน้างาน เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน พิจารณาตาม

ประเภทสถานประกอบกิจการและจำนวนพนักงงานคือ สถานประกอบกิจการตาม ขอ้ ๑ (๑) ถึง (๕) ที่มีลูกจ้าง

ตั้งแต่สองคนขึ้นไป และสถานประกอบกิจการตามข้อ ๑ (๖) ถึง (๑๔) ที่มีลูกจ้างตั้งแต่ยี่สิบคนขึ้นไป เพื่อปฏิบัติ

หน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

(๑) กำกับ ดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ ๓ 

(๒) วิเคราะห์งานในหนว่ยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องตน้ โดยอาจร่วมดำเนิน

การกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ 

(๓) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการ

ปฏิบัติงาน 

(๔) ตรวจสอบสภาพการทำงาน เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือ

ปฏิบัติงานประจำวัน 

(๕) กำกับ ดูแล การใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

(๖) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงาน

ของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ

วิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัยให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ 

(๗) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บปว่ย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจาก

การทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับ

วิชาชีพ และรายงานผล รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตอ่นายจ้างโดยไม่ชักช้า 

(๘) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน 

(๙) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ

บริหารมอบหมาย                                                                                                                     

ดังนั้นเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ

หัวหน้างานจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) ผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 

(๒) เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานตามประกาศกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจา้ง ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ 
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วัตถุประสงค์  

 1) เพื่อให้กิจการหรือสถานประกอบกิจการปฏิบัติได้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด 

 2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเขา้ใจ ในบาทบาทหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายกำหนด  

 3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม 

 4) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถค้นหาอันตราย และพิจารณาหาแนวทางวิธีการควบคุม ป้องกันอันตรายได้อย่าง

เหมาะสม 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

 - พนักงานระดับหัวหน้างาน ที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา ทำหน้าที่ควบคุม ดูแล บังคับบัญชา สั่งงาน ให้ลูกจ้าง

ทำงานตามหน้าที่ในส่วนงานนั้น 

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-60 ท่าน/รุ่น 

วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล 

 -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 12 ชั่วโมง 

 -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม 

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม 
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กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 

 

เวลา รายละเอียด วิทยากร

วันที่ ๑

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ

จากกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียน

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรม

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.

หมวดที่ ๑ ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและ

บทบาทหน้าที่ของหัวหน้างาน 

 - ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และอาชีอนามัย

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕  น. พักทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ - ๑๒.๑๕ น.
- บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ 

หัวหน้างาน

๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น. พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. หมวดที่ ๒ กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมใน

การทำงาน 

- การบริหารกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ

แวดล้อมในการทำงานของกระทรวงแรงงาน

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.
- สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน การนำกฎหมายไปสู่การปฏิบัติ
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 กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน 

  

   

  

  

เวลา รายละเอียด วิทยากร

วันที่ ๒

วิทยากรที่ได้รับอนุมัติ

จากกรมสวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. หมวดที่ ๓  การค้นหาอันตรายจากการทำงาน 

- การตรวจความปลอดภัย 

- การวิเคราะห์งาน เพื่อความปลอดภัย

๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. พักทานอาหารว่าง

๑๐.๔๕ - ๑๒.๑๕ น. - การสอบสวนและการรายงานอุบัติเหตุ

๑๒.๑๕ - ๑๓.๑๕ น. พักทานอาหารกลางวัน

๑๓.๑๕ - ๑๔.๓๐ น. หมวดที่ ๔ การป้องกันและควบคุมอันตราย 

- การป้องกันและควบคุมอันตรายจากเครื่องจักร 

- การป้องกันและควบคุมอันตรายจากไฟฟ้า 

- การป้องกันและควบคุมอันตรายจากการเคลื่อนย้ายและจัดเก็บ

วัสดุ 

- การป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ

๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักทานอาหารว่าง

๑๔.๔๕ - ๑๖.๓๐ น.

- การป้องกันและควบคุมอันตรายจากสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

- การป้องกันควบคุมอันตรายจากสารเคมี 

- การป้องกันและควบคุมปัญหาด้านการยศาสตร์ 

- การป้องกันควบคุมอันตรายในงานก่อสร้าง 

- การใช้อุปกรณค์ุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล

๑๖.๓๐ - ๑๖.๔๕ น. ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

FM-SA-10 Rev.00 Eff.3/01/2020



!
ช่องทางการขอเอกสารเสนอราคา / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (การจัดฝึกอบรมภายใน) 

 ประสานงานติดต่อเจ้าหน้าที่ บริษัท เซฟสิริ (ประเทศไทย) จำกัด ไดท้ี่ 

 เบอร์โทร    : 091-887-5136 / 083 – 939 – 9514 / 02 – 010 – 3522 

 E-mail      : sale@safesiri.com 

 Add LINE Friends via QR Code   : 

    

ช่องทางการสมัครอบรมเพิ่มเติม (กรณีอบรมแบบทั่วไป ตามกำหนดวัน เวลาและสถานที่ ด้านหน้าเว็บไซต์ 

www.safesiri.com ) 

 สามารถสมัครอบรม ได้ที่ ลิงค์ https://www.safesiri.com/อบรมความปลอดภัย/ 

ช่องทางการชำระค่าบริการ 
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แผนที่สถานที่จัดฝกึอบรมแบบทั่วไป 
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