รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 8/2563
วันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00-14.00 น.
ณ พงหลีภัตตาคาร ห้อง A7-A8 ชั้น 3 ถนนราชวิถี อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
กรรมการผู้มาประชุม
1.ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์
2.รศ.ดร.ยุวดี รอดจากภัย
3.รศ.ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
4.นายปรีชา สุสันทัด
5.รศ.ดร.สุปรียา ตันสกุล
6.รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
7.รศ.ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
8.นางเพ็ญศรี เกิดนาค
9. นางนลินี มกรเสน
10.นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
11.นางนภาพร ม่วงสกุล
12.รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
13. ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
14.น.ส.สมบูรณ์ ขอสกุล
กรรมการผู้ลาประชุม
1. นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์
2. นายชาญยุทธ พรหมประพัฒน์
3. นางจริยากร ดิษจินดา
4. นางจารุณี ชัยชาญชีพ
5. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพูลผล
2. น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง

นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
วิชาการ
วิเทศสัมพันธ์
แผนงานโครงการ
ปฏิคม
นายทะเบียน
ส่งเสริมรายได้
เหรัญญิก
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ประธานที่ประชุม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 7/2563 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2563
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 นายกสมาคมฯ แจ้งความก้าวหน้าของการจัดตั้งมูลนิธิ สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ โดยขณะนี้ อยู่ระหว่าง
ดำเนินการรวบรวมเอกสารเพื่อยื่นต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยอาจจะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 เดือน
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 ความก้าวหน้าการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2564
4.1.1 โครงการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2564 อยู่ระหว่างดำเนินการ
4.1.2 คำสั ่ ง แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการจั ด ประชุ ม ฯ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูป ถัมภ์ได้ ดำเนิน การเรีย บร้อยแล้ว และขอความร่ว มมือ หัว หน้า หน่วยงานที่เป็นเจ้ าภาพ
ดำเนินการสำเนาแจกให้คณะกรรมการทุกคนเพื่อทราบและปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต่อไป
4.1.3 กำหนดการ ประธานเปิด-ปิด วิทยากร หัวข้อการบรรยายหลัก หัวข้อการบรรยายรอง
และผู้รับผิดชอบประสานงาน รายละเอียดดังนี้
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4.1.4 แผนการประชาสัมพันธ์/จดหมายเชิญประชุม ให้ดำเนินการดังนี้
1) กลุ ่ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ 38 แห่ ง มอบหมายให้ คณะสาธารณสุ ข ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินการ
2) กระทรวงสาธารณสุข มอบหมายให้กองสุขศึกษาดำเนินการเสนออธิบดีเพื่อ ขอ
การสนับสนุนให้ข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขเข้าร่วมการประชุม
3) หน่วยงานมหาวิทยาลัยต่าง ๆ คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือคณะที่มีการเปิดการ
สอนด้านสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (ยกเว้นมหาวิทยาลัยราชภัฏ) รวมทั้ง
หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรม
ศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดำเนินการ
4) กรณีที่เป็นหน่วยงานที่นอกเหนือจากที่กล่าวไว้ในข้อ 1-3 ให้แจ้งรายละเอียดมาที่
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษาดำเนินการ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามเสนอ
4.2 นายกสมาคมฯ เสนอเรื่องการทำสัญญาจองสถานที่จัดการประชุมวิชาชีพสุขศึกษา ครั้งที่ 20 ณ
อิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยจะขอเจรจาขอส่วนลดหรือของดการวางเงินค่ามัดจำกับทางรีสอร์ทต่อไป
จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติ
4.3 น.ส.นภาพร ม่วงสกุล เหรัญญิก เสนอที่ประชุมขออนุมัติเบิกจ่ายเงินร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระ
อภิธรรม นายอภินันท์ มกรเสน สามีนางนลินี มกรเสน (กรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา) จำนวน
5,000 บาท เป็นกรณีพิเศษ โดยใช้ ระเบียบสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงิน
สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2558 กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายเงินไว้ดังนี้ หมวดที่
10 การจ่ายเงินสวัสดิการสำหรับสมาชิกสมาคม
มติที่ประชุม อนุมัติ
4.4 น.ส.นภาพร ม่วงสกุล เหรัญญิก เสนอที่ประชุมพิจารณาเรื่องอำนาจการสั่งจ่ายเงินสมาคมวิชาชีพ
สุขศึกษา ตามข้อบังคับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ข้อ 29 นายกสมาคมมีอำนาจการ
สั่งจ่ายเงินสมาคมได้ไม่เกิน 20,000 บาท ถ้าเกิน 20,000 บาท จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหาร ยกเว้นจะเป็นการเบิกจ่ายเงินตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากกรรมการบริหารสมาคม ให้การจ่ายเงิน
เป็นไปตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้วในโครงการ/แผนงาน
ประเด็นที่เสนอขอมติ ให้นายกสมาคมมีอำนาจการสั่งจ่ายเงินสมาคม ในการเบิกจ่ายเงินจากบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร เกิน 20,000 บาทต่อการเบิกเงิน 1 ครั้ง ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีโครงการ ได้แก่ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการสมาคม
(2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีอัตรา/ระเบียบการเงินสมาคมกำหนดไว้แล้ว
(3) เป็นการรวมค่าใช้จ่ายในเรื่องหรือโครงการที่ได้รับอนุมัติเงินแต่ละครั้ง มารวมเบิกในครั้งเดียวกัน
มติที่ประชุม เห็นชอบและอนุมัติให้ดำเนินการเบิกจ่ายตามที่เสนอ
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วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง บรรณาธิการสมาคมฯ แจ้งเรื่องความก้าวหน้า การ
จัดทำวารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ฉบับที่ 2 ปี 2563 จะปิดต้นฉบับในเดือนธันวาคม และเผยแพร่ในช่วง
เดือนมกราคม 2564 และขอเชิญชวนคณะกรรมการบริห ารสมาคมฯ ส่งบทความ และประชาสัม พั น ธ์
การลงโฆษณาในวารสาร
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 14.00 น.

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

