รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 2/2564
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยการประชุมออนไลน์
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.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง
7. นางเพ็ญศรี เกิดนาค
8. นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์
9. นางนลินี มกรเสน
10. นายชัยสิทธิ์ ลูกรักษ์
11. นางจารุณี ชัยชาญชีพ
12. นางจริยากร ดิษจินดา
13. นางนภาพร ม่วงสกุล
14. รศ.สุพัฒน์ ธีรเวชเจริญชัย
15. น.ส.สมบูรณ์ ขอสกุล

นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม
เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
วิชาการ
แผนงานโครงการ
ปฏิคม
สื่อสารองค์กร
นายทะเบียน
ส่งเสริมรายได้
บรรณาธิการ
สวัสดิการ
เหรัญญิก
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

กรรมการผู้ลาประชุม
1. รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
2. น.ส.มะลิ ไพฑูรย์เนรมิต
3. ผศ.ดร.จันทร์วิภา ดิลกสัมพันธ์
4. รศ.ดร.สุรีย์ จันทรโมลี

วิเทศสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์
กรรมการกลาง
กรรมการกลาง

ประธานที่ประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
2. น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย อุปนายกสมาคมแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ ดังนี้
1.1 ได้ดำเนินการขอยกเลิกการจองสถานที่จัดงานประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2564
เรียบร้อยแล้ว
1.2 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ได้ทำหนังสือถึงหน่วยงานที่ร่วมจัดงานประชุมวิชาการฯ เรื่องการเลื่อน
การประชุมโดยไม่มีกำหนดและแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ทราบแล้ว
1.3 สมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ได้แจ้งเรื่องการเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการฯให้ทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ทราบแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
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วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับ รองรายงานการประชุม กรรมการบริห ารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่
1/2564 ลงวันที่ 9 มกราคม 2564 โดยไม่มีการแก้ไข
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
ไม่มี
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การติดต่อประสานงานให้ผู้รับใบรับรองมาตรฐานฯ และรับโล่รางวัลนักสุขศึกษาดีเด่นทราบเรื่อง
การเลื่อนการจัดประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2564 โดยไม่มีกำหนด
4.1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย แจ้งว่าได้ดำเนินการประสานงานกับผู้ที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นนักสุขศึกษาดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 เรื่องการเลื่อนการจัดงานประชุมวิชาการฯ ออกไปโดย
ไม่มีกำหนดและการมอบโล่รางวัลนักสุขศึกษาดีเด่นผู้ที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ท่าน แจ้งความประสงค์ขอการรับด้วย
ตนเองในการจัดประชุมวิชาการฯ ครั้งต่อไป
4.1.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย แจ้งว่าได้ดำเนินการติดต่อประสานงานกับ
สถานบริการสาธารณสุขที่ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานงานสุขศึกษา ประจำปี 2563 ในพื้นที่ 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งใบใบรับรองมาตรฐานฯ
4.1.3 การจัดทำใบใบรับรองมาตรฐานฯ กองสุขศึกษาจะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทั้งนี้จะ
ประสานงานกับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาเพื่อขอข้อมูลรายชื่อหน่วยงานที่ รับตรวจประเมินฯ และเสนอนายก
สมาคมฯ ลงนามในใบใบรับรองมาตรฐานฯ ต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
4.2 งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติขอความร่วมมือหน่วยงาน
เจ้าภาพร่วมทั้ง 5 หน่วยงาน จัดตั้งงบประมาณสำหรับการสนับสนุนการจัดงานดังกล่าวในปีงบประมาณ 2565
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
4.3 การประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี 2564 ของสมาคมวิ ช าชี พ สุ ข ศึ ก ษา รองศาสตราจารย์
ดร.เฉลิมพล ตันสกุล เลขาธิการสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้
4.3.1 กำหนดจั ดการประชุ ม ใหญ่ ส ามั ญ ประจำปี 2564 ในวั นที ่ 20 พฤษภาคม 2564
เวลา 10.00 -16.00 น.
4.3.2 วาระการประชุม มีหัวข้อดังนี้
1) แถลงรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
2) รายงานการเงินของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมาพร้อมทั้งเสนอ
แผนงานงบประมาณในปีถัดไป
3) แผนการดำเนินงานของสมาคมวิขาชีพสุขศึกษาในระยะต่อไป
4) ปรึกษาพิจารณากิจกรรมอื่น ๆ ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสมาชิกฯ
4.3.3 ขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารทุกท่านช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งสมาชิกทราบใน
ช่องทางต่าง ๆ กรณีที่สมาชิกไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ขอให้ส่งแบบตอบรับมอบหมายผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562) ข้อ 13 จะต้องมีสมาชิกสามัญที่
เข้าประชุมหรือมอบหมายเป็นหนังสือให้สมาชิกอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ไม่น้อยกว่า 25 คน โดยทางสมาคมฯ
จะดำเนินการจัดทำหนังสือเชิญประชุมพร้อมแนบแบบตอบรับส่งให้กับสมาชิกภายในเดือนเมษายน 2564
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4.3.4 สถานที่ เสนอให้ จ ั ดประชุ ม ณ ห้ องประชุ มภาควิ ชาสุ ขศึ กษาและพฤติ กรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง ประสานงาน
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 นายปรีชา สุสันทัด แจ้งความก้าวหน้าของการจัดตั้งมูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ โดยได้ดำเนินการ
จดทะเบียนมูลนิธิสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2564 และมอบหมายให้เลขานุการ
ประสานงานเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุม ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. ณ พงหลีภัตตาคาร
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 นายสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ แจ้งเรื่องการเข้าร่วมประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ของกรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ (สบส.) เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้เลื่อนการจัดประชุมออกไปโดยไม่มีกำหนด
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง เสนอ (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินกิจกรรมของสมาคมวิชาชีพ
สุขศึกษา ปี พ.ศ.2564 ขอความร่วมมือคณะกรรมการบริหารพิจารณาข้อมูลแผนงานดังกล่าวหากคณะกรรมการ
ต้องการแก้ไข เพิ่มเติมกิจกรรม งบประมาณ หรือแก้ในประเด็นใดขอให้แจ้งรองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง
แก้วดำเกิง ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพื่อดำเนินการต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 นายกสมาคมฯ มอบหมาย รองศาสตราจารย์ ดร.สุปรียา ตันสกุล จัดทำรายละเอียดแผนงานการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย การให้ทุนสนับสนุนการวิจัย การสัมมนาต่าง ๆ โดยนำเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
5.5 นางนภาพร ม่ ว งสกุ ล ขอเสนอแต่ ง ตั ้ ง นายชู ศ ั ก ดิ ์ ลั ธ ธนั น ท์ เลขที ่ ท ะเบี ย นผู ้ ส อบ 2098
เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงินสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา ประจำปี 2563
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
5.6 นัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 13 มีนาคม 2564 เวลา 10.0012.00 น. ณ พงหลีภัตตาคาร
มติที่ประชุม รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

