
หลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 

 หลักการและเหตุผล 

 จากข้อมูลการบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางานในกลุ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ ของสํานักงาน

สถิติแห่งชาติ โดยจําแนกตามพ้ืนทที่รายภาค ปี พ.ศ. 2556 พบว่า แรงงานท่ัวประเทศมีจํานวน 39.11 ล้านคน ในจํา

นวนนี้มีผู้เคยได้รับบาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน จํานวน 5.19 ล้านคน (ร้อยละ 13.28) ของแรงงานทั่ว

ประเทศ โดยเป็นกลุ่มแรงงานในระบบ จํานวน 1.14 ล้านคน (ร้อยละ 2.91) และกลุ่มแรงงาน นอกระบบ จํานวน 

4.05 ล้านคน (ร้อยละ 10.36) โดยเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในปี พ.ศ. 2555 ท่ีผ่านมา พบว่า ในจํานวนน้ีมีผู้เคยได้รับ

บาดเจ็บหรืออุบัติเหตุจากการทํางาน จํานวน 5.27 ล้านคน (ร้อยละ 13.31) ซึ่ง ถือว่าแตกต่างกันน้อยมาก (รายงาน

สถานการณ์โรคและภยั สุขภาพจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ปี 2556) 

 จากสถิติดังกล่าวหน่วยงานภาครัฐจึงเร่งส่งเสริมสนับสนุน บังคับกำกับให้หน่วยงานต่างๆจัดให้มีการบริหาร

จัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในหนว่ยงาน อันได้แก่ การประเมินความ

เสี่ยง การตรวจวัดสภาพแวดล้อมต่างๆ ฯ รวมถึงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในระดับต่างๆขึ้นมาเพื่อให้เกิด

การดำเนินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยหนึ่งในนั้นคือ เจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ซึ่งหน่วยงาน ประเภทที่ 2 -5 มีลูกจ้างตั้งแต่ 20-49 ท่าน ตอ้งจัดให้มี 

บุคคลากรดังกล่าวเพื่อปฏิบัติหน้าที่  

 1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย 

 2. ดำเนินการจัดทำรายงานการประสบอันตราย 

 3. รวบรวมสถิติจัดทำรายงานและขอ้เสนอแนะการประสบอันตราย 

 4. ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยอื่นๆ ตามที่นายจ้างมอบหมาย 

 5. ให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัย 

 6. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย 

 ดังนั้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในกลุ่มแรงงาน และหน่วยงานสามารถปฏิบัติได้ถูกต้องสอดคล้องตามที่

กฎหมายกำหนด หน่วยงาน จึงต้องจัดให้มีการ ฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 

ให้กับบุคคลากที่เกี่ยวข้อง 
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วัตถุประสงค์ 

  

1) เพื่อให้องกรณ์ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและสอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด 

2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด 

3) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเกิดความตระหนักและมีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยที่ดี 

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม มีคุณสมบัติเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง  

      

 - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัย หรือเทียบเท่า 

 - เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน และผ่านการฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด 

 - เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับพื้นฐานตามประกาศกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม เรื่อง ความปลอดภัยในการทำงานของลูกจ้าง ลงวันที่ 31มีนาคม พ.ศ. 2540 

จำนวนผู้เข้าอบรม/รุ่น จำนวน 1-20 ท่าน/รุ่น 

วิธีการฝึกอบรม  บรรยาย / กรณีศึกษา / ฝึกภาคปฏิบัติ 

วิธีการประเมินผลและเกณฑ์การวัดผล 

 -  ระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม 100% จำนวน 18 ชั่วโมง 

 -  แบบทดสอบก่อน และหลังการฝึกอบรม 

สิ่งที่จะได้รับหลังการอบรม วุฒิบัตรผ่านการอบรม 
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กำหนดการฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค 

 

 

วัน/เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร

วันที่ ๑ 

๐๘.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

๑๓.๑๕ - ๑๖.๓๐ น. 

ลงทะเบียน 

ทำแบบทดสอบก่อนการอบรม 

หมวดวิชาที่ ๑ การจัดการความปลอดภัยในการทำงาน 

ก. แนวคิดการจัดการความปลอดภัยในการทำงาน 

ข. บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับ

เทคนิค 

หมวดวิชาที่ ๒ กฎความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการทำงาน 

ก.สาระสำคัญของกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ

แวดลอ้มในการทำงาน 

ข. การตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

วิทยากรที่ได้รับ

อนุมัติจากกรม

สวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

วันที่ ๒ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. 

๑๓.๑๕ – ๑๖.๓๐ น.

ลงทะเบียน 

หมวดวิชาที่ ๓  การวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย 

ก. เทคนิคการชีบ้่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากการทำงาน 

ข. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันโรคจากการทำงาน 

ค. เทคนิคการชี้บ่งอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติภัยร้ายแรง

วิทยากรที่ได้รับ

อนุมัติจากกรม

สวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน

วันที่ ๓ 

๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น. 

๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. 

๑๖.๓๐ – ๑๖.๔๕ น. 

ลงทะเบียน 

หมวดวิชาที่ ๔ การฝึกปฏิบัติการป้องกันและควบคุมอันตราย 

ก. การฝึกปฏิบัติการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของ

กฎหมาย 

ข. การฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

ค. การฝึกปฏิบัติการสอบสวนอุบัติเหตุและการจัดทำรายงาน 

ทำแบบทดสอบหลังการอบรม 

วิทยากรที่ได้รับ

อนุมัติจากกรม

สวัสดิการและ

คุ้มครองแรงงาน
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ช่องทางการขอเอกสารเสานราคา / สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม (การจัดฝกึอบรมภายใน) 

 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   : 

    

ช่องทางการชำระค่าบริการ 
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