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สรุปการประชุมการพัฒนาหลักสูตรนักบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ 
(Health Promotor) เพื่อยกระดับแรงงานร่วมกับบุคลากร ครั้งที่ 2/2563 

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563  
ณ ห้องประชุมส านักพัฒนาผู้ฝึกแลเทคโนโลยีการฝึก 1 ชั้น 8 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งท่ีประชุม 
 การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมเพ่ือพิจารณา (ร่าง) หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือสาขานักพัฒนา
สุขภาพ ในสถานประกอบกิจการ (Health Promoter Staff) โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน 
ร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพ่ือน าไปสู่การรับรองหลักสูตรฝึกอบรม 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 
 สรุปการประชุมพัฒนาหลักสูตรนักบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในสถานประกอบการ 
(Health Promotor) เพ่ือยกระดับแรงงานร่วมกับบุคลากรของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 
2563 ณ ห้องประชุมส านักพัฒนาผู้ฝึกแลเทคโนโลยีการฝึก 1 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 ร่ า งโครงส ร้ า ง  “ห ลั ก สู ต รก ารฝึ ก ยก ระดั บ ฝี มื อ  ส าขานั ก พั ฒ น าสุ ขภ าพ                    
ในสถานประกอบการ (Health Promoter Staff) กรม พัฒ นาฝี มื อแรงงาน ร่วมกั บ  กรมอนามั ย            
กระทรวงสาธารณสุข” (รูปแบบ : พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการ) 
มติที่ประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมพิจารณาร่างโครงสร้างหลักสูตรฯ และเสนอให้แก้ไขดังนี้ 
1. เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 (และแก้ไขเพ่ิมเติม)       
ให้แก้ไขค าที่ใช้ในหลักสูตรฯ ดังนี้ 

“พนักงาน” แก้ไขเป็น “ลูกจ้าง”  
“สถานประกอบการ” แก้ไขเป็น “สถานประกอบกิจการ” 
“อบรม” แก้ไขเป็น “ฝึกอบรม” 

2. แก้ไขหัวข้อที่ 3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ดังนี้  
ข้อ 3.1 เป็นลูกจ้างของสถานประกอบการ 
ข้อ 3.3 มีจิตอาสาท างานเพื่อผู้อื่นและส่วนรวมและท างานในสถานประกอบการ 

3. แก้ไขหัวข้อที่ 5. หัวข้อวิชา ตามเอกสารแนบที่ 1 
4. แก้ไขหัวข้อที่ 6. เนื้อหาวิชา ตามเอกสารแนบที่ 1 
 

3.2 แนวทางการน าเสนอหลักสูตรไปใช้ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการ         
ให้ความเห็นชอบหลักสูตรเป็นมาตรฐานเดียวกันตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
มติที่ประชุม 1. การด าเนินงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
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1.1 รับรองหลักสูตรฝึกอบรม และก าหนดรหัสหลักสูตรฝึกอบรม  
1.2 ท าหนังสือแจ้งให้กรมอนามัยทราบเมื่อหลักสูตรฝึกอบรมผ่านการรับรองแล้ว 
1.3 ส่งหลักสูตรที่ผ่านการรับรองไปยังส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 77 จังหวัด          

เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม และเพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนวิทยากรในการจัดฝึกอบรม 
2. การด าเนินงานของกรมอนามัย 

2.1 มีการวางแผนน าหลักสูตรฯ ไปทดลองใช้ที่จังหวัดขอนแก่น ในวันที่  20 - 23      
เมษายน 2563 แต่เนื่องจากสถานการณ์ของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ต้องเลื่อนการจัดประชุม
ดังกล่าว โดยจะหารือกับผู้บริหารเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน และในวันสุดท้ายของการทดลองใช้หลักสูตรฯ 
จะมีการจัด Focus group เพ่ือน าข้อมูลไปปรับเนื้อหากระบวนการให้สมบูรณ์มากขึ้นโดยการปรับอยู่ภายใต้
วัตถุประสงค์  

2.2 ปีงบประมาณ 2563 น าหลักสูตรฯ ไปใช้ฝึกอบรมในพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (อีอีซี) คือ จังหวัดระยอง และจังหวัดสงขลา เป็นพ้ืนที่น าร่อง ปีต่อไปจัด Training center         
เพ่ือให้ศูนย์อนามัยหรือมหาวิทยาลัยในเขตพ้ืนที่จัดฝึกอบรมทุกจังหวัด  
  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี)  

1. เรื่องการให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานออกกฎกระทรวงเพ่ือให้นักบริหารจัดการส่งเสริมสุขภาพ     
และป้องกันโรคในสถานประกอบการเป็นอาชีพใหม่ เนื่องจากกรมอนามัยไม่สามารถออกกฎกระทรวง        
จากกฎหมายที่มีได้ กฎหมายของกรมอนามัย ได้แก่ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พระราชบัญญัติควบคุม
การส่งเสริมการตลาดอาหารส าหรับทารกและเด็กเล็ก และพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา      
การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น  
มติที่ประชุม เนื่องจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีบทบาทหน้าที่ พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ไม่ได้ก าหนด
อาชีพใหม่ จึงไม่สามารถออกกฎกระทรวงได้ แนะน าให้กรมอนามัยท าหนังสือเรียนปลัดกระทรวงแรง งาน     
เรื่อง ขอหารือการออกฎกระทรวง โดยอ้างถึงเรื่องการลงนามความร่วมมือ หลักสูตรที่ท าร่วมกัน และกฎหมาย
ของกรมอนามัยที่ไม่สามารถออกกฎกระทรวงได้ เพ่ือประชุมหารือในล าดับต่อไป 

2. เรื่องการออกวุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงาน สาขานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการ          
ให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม เนื่องจากเป็นหลักสูตรของกรมอนามัยร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จึงอยากให้              
อธิบดีกรมอนามัยและอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงนามในวุฒิบัตรฯ ร่วมกัน 
 โดยหลักการการออกวุฒิบัตรโดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นผู้ลงนามนั้น จะต้องเป็นหน่วยงาน
ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดฝึกอบรม และในกรณีจัดในจังหวัดอ่ืน (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) ส านักงานพัฒนา
ฝีมือแรงงานจังหวัดจะเป็นผู้ลงนามในวุฒิบัตรฯ ซึ่งจะมีรูปแบบของวุฒิบัตรฯ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน      
โดยอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานลงนามซ้ายมือ หากมีหน่วยงานอ่ืนร่วมด าเนินการหน่วยงานนั้นจะลงนาม
ขวามือ 
มติที่ประชุม 1. ในกรณีที่ลงนามวุฒิบัตรฯ ร่วมกันระหว่างกรมอนามัยและกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แนะน าให้
ท าหนังสือถึงอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบขอใช้ลายเซ็นในการออกวุฒิบัตร
พัฒนาฝีมือแรงงาน สาขานักพัฒนาสุขภาพในสถานประกอบกิจการให้ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม  

2. ก าหนดรูปแบบของวุฒิบัตรฯ โดยให้อธิบดีกรมอนามัยลงนามซ้ายมือ และอธิบดีกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงานลงนามขวามือ ใช้ในทุกการฝึกอบรมของหลักสูตรฯ กรณีจัดในจังหวัดอ่ืน (หน่วยงานส่วนภูมิภาค) 
ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาฝีมือ ลงนามด้านหลังวุฒิบัตรฯ 
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3. แนะน าให้กรมอนามัยจัดท าทะเบียนคุมยอดวุฒิบัตร เพ่ือให้มีความชัดเจนตรวจสอบอ้างอิงได้ 
 
 3. เรื่องการประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการส่งลูกจ้างเข้าร่วมฝึกอบรม  
มติที่ประชุม 1. เมื่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานรับรองหลักสูตรฝึกอบรมแล้ว จะด าเนินการส่งหลักสูตรที่ได้รับ
การรับรองแล้วไปยังส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง 77 จังหวัด เพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรม       
และเพ่ือให้หน่วยงานสนับสนุนวิทยากรในการจัดฝึกอบรม 

2. แนะน าให้กรมอนามัยท าหนังสือขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่ได้ลงนามความร่วมมือ        
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคคนวัยท างานในสถานประกอบการ เช่น สภาอุตสาหกรรมจังหวัด     
เพ่ือประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมให้สถานประกอบการทราบ 
 
 
 
 
 
 นางสาวทิวาวรรณ ซื่อสัตย์  ผู้สรุปรายงานการประชุม   
 นางอัญชลินทร์  ปานศิริ  ผู้ตรวจรายงานการประประชุม   


