รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา
ชุดที่ 16 ครั้งที่ 1/2564
วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. โดยการประชุมออนไลน์
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ประธานที่ประชุม

กรรมการผู้ลาประชุม
1. รศ.ดร.พาณี สีตกะลิน
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. รศ.ดร.มณีรัตน์ ธีระวิวัฒน์
2. ผศ.อารีย์ สงวนชื่อ
3. น.ส.นรีกานต์ ภูมิคงทอง
เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
1.1 นายกสมาคมฯ แจ้งเรื่องการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความมือด้านการจัดการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาวิชาการด้านสุขศึกษาและการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ ระหว่างสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กับ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระยะที่ 2 โดยได้ล งนาม
เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม รับทราบ
1.2 นายกสมาคมฯ แจ้งเรื่องความก้าวหน้าเรื่องการทำสัญญาจองสถานที่จัดงานประชุม วิชาการฯ
โดยนายกสมาคมฯ จะดำเนินการประสานงานกับทางรีสอร์ทเพื่อขอยกเลิกการจองสถานที่ต่อไป
มติที่ประชุม รับทราบ
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1.3 นายกสมาคมฯ และเหรัญญิกแจ้งเรื่องยอดเงินในบัญชีและดอกเบี้ยเงินฝากของสมาคม ดังนี้
1.3.1) บัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล เงินต้นเดิมมีจำนวน 5,767,924.86 บาท
ดอกเบี้ย จำนวน 50,607.62 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,818,532.48 บาท
1.3.2) บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ บริจาคจากงานโบว์ลิ่ง ประจำปี 2563 ยอดเงิน 324,773.50 บาท
1.3.3) บัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ (บัญชีค่าใช้จ่ายสมาคมฯ) ยอดเงิน 96,734.54 บาท
มติที่ประชุม รับทราบ
1.4 รศ.ดร.เฉลิ มพล ตั นสกุ ล เลขาธิ การสมาคมฯ แจ้ ง เรื ่ องการยกเลิ กจองสถานที ่ การจั ดประชุ ม
กรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2564 กับภัตตาคารพงหลี เนื่องจากเปลี่ยนแปลงการประชุมเป็นการประชุม
ออนไลน์
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุม กรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดที่ 16 ครั้งที่ 9/2563 ลงวันที่
19 ธันวาคม 2563 โดยให้แก้ไขเพิ่มเติม วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง ข้อ 3.3 นายกสมาคมฯ ขออนุมัติเงินจำนวน
50,000 บาท เพื่อวางมัดจำสถานที่การจัดประชุมวิชาการวิชาชีพสุขศึกษา ครั้งที่ 20 มติที่ประชุม รับทราบและ
อนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติให้แก้ไขและรับรองรายงานการประชุม
วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 นายกสมาคมฯ มอบหมายให้สวัสดิการ ดำเนินการจัดหาช่อดอกไม้เพื่อมอบให้รองศาสตราจารย์
ดร.ยุวดี รอดจากภัย เนื่องในโอกาสที่ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มติที่ประชุม รับทราบ
3.2 นายกสมาคมฯ แจ้งความก้าวหน้าของการจัดตั้งมูลนิธิ สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คาดว่าจะดำเนินการ
เรียบร้อยประมาณวันที่ 12 มกราคม 2564
มติที่ประชุม รับทราบ
วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 กับการจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2564
4.1.1เห็นควรให้เลื่อนการจัดงานออกไปโดยไม่มีกำหนด และให้สมาคมฯ จัดทำหนังสือแจ้ง
เวียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
4.1.2 การมอบโล่ รางวัลนักสุขศึกษาดีเด่นและการมอบใบประกาศสำหรับสถานบริก าร
สาธารณสุขที่ผ่านมาตรฐานสุขศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย จะดำเนินการประสานงานกับ
คุณสรงค์กฏณ์ ดวงคำสวัสดิ์ และกองสุขศึกษาเพื่อหาแนวทางการดำเนินการต่อไป
4.1.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ เห็นควร
พิจารณาใหม่อีกครั้งเมื่อสามารถกำหนดการจัดงานได้
4.1.4 ด้านงบประมาณของหน่วยงานที่จะร่วมสนับสนุนการจัดงานประชุม วิชาการฯ ที่ได้ตั้ง
งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไว้แล้ว กรณีที่ไม่สามารถจัดงานได้ภายในปีงบประมาณนี้ ให้
หน่วยงานพิจารณาดำเนินการตามความเหมาะสม และตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
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4.1.5 รองศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี รอดจากภัย เสนอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการประชุม
วิชาการฯ ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และเสนอให้เปลี่ยนสถานที่การจัดไปทางภาคตะวันออก ทั้งนี้ จะต้องมี
การนำมาพิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 นายกสมาคมฯ มอบหมายให้เลขาธิการสมาคมฯ และเหรัญญิก จัดตั้งงบประมาณ ประจำปี 2564 เช่น
งบประมาณในการจัดการประชุม ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม งบประมาณการสนับสนุนการวิจัยของ
อาจารย์ งบประมาณสนับสนุนการวิจัยของนักศึกษา ภาษีรายได้ที่ต้องจ่ายผู้ตรวจสอบบัญชี งบประมาณสนับสนุน
การประชุมวิชาการ และให้นำเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมในครั้งต่อไป
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
5.2 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ของสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา กำหนดให้จัดการประชุมผ่านระบบ
ออนไลน์ ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
5.2.1) มอบหมายให้เลขาธิการสมาคมฯ จัดทำหนังสือเชิญประชุมส่งทางไลน์
5.2.2) ช่ องทางในการประชุ มนายกสมาคมฯ เสนอใช้ไลน์ กลุ่ มมู ลนิ ธิ สมจิตต์ ส ุพรรณทัสน์
มอบหมายนายทะเบียนตรวจสอบรายชื่อสมาชิกในไลน์กลุ่มดังกล่าว
5.2.3) การเสนอวาระเพื่อแก้ไขข้อบังคับ กรณีการเบิกจ่ายเงินในบัญชี ธนาคาร ให้เป็น ตาม
ข้อบังคับสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2561 ข้อ 29 มอบหมายเหรัญญิกพิจารณาข้อมูลว่า
จำเป็นต้องนำเข้าที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีหรือไม่
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
5.3 คุณจริยากร ดิษจินดา ขออนุญาตเลื่อนโครงการศึกษาดูงานในพื้นที่ทุรกันดารในจังหวัดกาญจนบุรี
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส COVID-19 โดยให้เลื่อนการจัดโครงการออกไปโดยไม่มีกำหนด
มติที่ประชุม ที่ประชุมอนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
5.4 รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญเมือง แก้วดำเกิง แจ้งสรุปค่าใช้จ่ายและรายรับการจัดทำต้นฉบับ
วารสารสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา (Online) ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ฉบับที่ ปี 2563 รายรับ จำนวน
8,000 บาท รายจ่าย จำนวน 2,500 บาท คงเหลือสุทธิ 5,500 บาท โดยได้โอนรายรับคงเหลือเข้าบัญชีสมาคม
วิชาชีพสุขศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
5.5 นัดประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 30 มกราคม 2564 เวลา 10.00-12.00
น. ผ่านการประชุมออนไลน์ (ไลน์กลุ่ม)
มติที่ประชุม อนุมัติและเห็นชอบตามเสนอ
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

นางสาวนรีกานต์ ภูมิคงทอง
ผู้บันทึกรายงานการประชุม

รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมพล ตันสกุล
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

