ที สคท.232/56/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 64 – 11/2556 วันพฤหัสบดีที 21 พฤศจิกายน 2556
เวลา 17.00 น. ณ ครัวสมิหลา ถนนคู้บอน
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

อุปนายก

4. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

5. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

6. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

7. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

8. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

9. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฏิคม

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. นายพรชัย

บุญบวรรัตนกุล

ที7ปรึ กษานายกสมาคม

3. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

4. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

5. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

6. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

7. นายพรชัย

เอี7ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

8. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

9. นายชยพล

เชิญสวัสดิ

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ7 มประชุมเวลา 17.00 น.

นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที7
ประชุมพิจารณาเรื7 องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีE

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ (ถ้ ามี)
ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุม ครังที 64-11/2556
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที7ประชุมรับรองการประชุม ครัEงที7 63-10/2556 วันพุธที7 16 ต.ค. 2556
ที7ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครัEงที7 63-10/2556

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในที7ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือเดิมในวันที7 16 ต.ค. 56
เป็ นจํานวนเงิน - 4,045.64 บาท
รายรับดังนี

- ธนาคารซูมิโตโม(JAVADA) 104,020 บาท

รายจ่ ายดังนี

- ค่าโทรศัพท์ TOT(ต.ค.) 255 บาท , ค่าวัสดุ อุปกรณ์ บริ ษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ
(ประเทศไทย) 11,149 บาท, ค่าเครื7 องพริE นเตอร์ Epson 4,654.50 บาท
ค่าพัดลม 1,040 บาท , เงินเดือนพนักงาน(ต.ค.) 15,600 บาท, ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 1,388 บาท

ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 21 พ.ย. 56 เป็ นจํานวนเงิน 67,142.86 บาท ( หกหมื7นเจ็ดพันหนึ7งร้อยสี7 สิบสอง
บาทแปดสิ บหกสตางค์)
ที7ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที7ประชุมว่า ในรอบเดือนระหว่างวันที7 16 ต.ค. – 21 พ.ย. 56
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ7มเติม ปั จจุบนั มีสมาชิก จํานวน 116 บริ ษทั
ที7ประชุม: รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรมแรลลี หรือ พักผ่ อนประจําปี
คุณศริ นภัสร์ อัครกิตยานันท์ (ประชาสัมพันธ์) จะเลื7อนกิจกรรมพักผ่อนประจําปี เป็ นปลายเดือน ม.ค. 2557
หรื อต้นเดือน กุมภาพันธ์ 2557 สถานที7 1. เขาใหญ่ 2. ราชบุรี โดยจะหารื อใหม่อีกครัEง
ที7ประชุม: รับทราบ

4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงานร่ วมกับกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน (หนังสื อ)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที7ประชุมว่า คุณสุ วรรณา ผูแ้ ทนอาจารย์บุญชัย (กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน) จะเขียนโครงการอบรมมาตรฐาน(หนังสื อ) จึงอยากได้หวั ข้อต่างๆ จากสมาคม ว่ามีหวั ข้ออะไรบ้าง และ
แต่ละหัวข้อใช้ระยะเวลาการฝึ กอบรมเท่าไหร่ ซึ7 งจะขอเขียนโครงการให้เสร็ จก่อนลําดับต่อไปถึงเซ็นต์ MOU
ที7ประชุม: มีมติ ให้ขา้ มหัวข้อนีEไปก่อนเนื7 องจากคณะกรรมการติดภาระกิจ
4.4 ศูนย์ ทดสอบมาตรฐานแรงงาน (JAVADA)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที7ประชุมว่า เมื7อวันอังคารที7 12 พ.ย. 56 เข้าประชุมร่ วมกับ
กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน เรื7 อง การจัดงานจําลองการประเมินทักษะฝี มือแรงงาน ร่ วมกับ JAVADA ระหว่าง
วันที7 27 - 29 พ.ย. 2556 ณ ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานภาค 3 สมุทรปราการ ห้อง เอสโซ่ โดยมีกาํ หนดการดังนีE
- วันพุธที 27 พ.ย. 56 ( ณ. สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ห้ องเอสโซ่ )
09.00 น. ประชุมร่ วมกับ Mr. Iwai เรื7 องวัสดุที7เตรี ยมไปตามมาตรฐาน Asean และการจัด Layout
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สรุ ปงานวันนีE - Engineer (Assessors) และช่าง (Participants) เตรี ยมวัสดุ, อุปกรณ์
ทีมงาน (Assessors 2 ท่าน คือ นายคลองชัช จากบริ ษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ(ประเทศไทย)
นายศักดิดา จากบริ ษทั แอด แวลู ซิ สเต็ม และ Participants 3 ท่าน คือ นายภาณุ , นายเกมส์
จากบริ ษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ(ประเทศไทย) นายยุทธพงษ์ จากบริ ษทั แอด แวลู ซิ สเต็ม
(ค้ าง 1 คืน ขอห้ องพัก 3 ห้ อง)
วันพฤหัสบดีที 28 พ.ย. 56 ( ณ. สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 3 ชลบุรี ห้ องเอสโซ่ )
09.00 – 16.30 น. อบรมผูท้ ดสอบ (ซ้อมการทําชิEนงานไม่เป็ นทางการโดย Mr.Iwai กับ นายทรงกรต)
Assessors จากสมาคมฯ 2 ท่าน, จากกรมพัฒนาฯ 3 ท่าน , Participants จากสมาคม
3 ท่าน, จากกรมพัฒนาฯ 3 ท่าน (ค้ าง 1 คืน ขอห้ องพัก 5 ห้ อง)
13.00 น.
พิธีเปิ ดงานกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กับ JAVADA และหน่วยงานที7สนับสนุน
ณ โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี
18.00 น.
รับประทานอาหารคํ7า
- วันศุกร์ ที 29 พ.ย. 56 ( ณ. สถาบันพัฒนาฝี มือแรงงานภาค 3 ชลบุรี )
09.00 – 12.00 น. ปฎิบตั ิการทดสอบ (สาธิ ตจําลองการประเมินทักษะให้คณะผูแ้ ทนภาครัฐที7เกี7ยวข้องกับ
กรมพัฒนาฯ ในกลุ่มประเทศ Asean)
13.30 น.
การให้คะแนน

ที7ประชุม: รับทราบ
4.5 การแข่ งขันฝี มือแรงงานแห่ งชาติ (INC)
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที7ประชุมว่า ยังไม่มีอะไรคืบหน้า โดยจะแจ้งให้ทราบอีกครัEง
ในการประชุมครัEงต่อไป
ที7ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา
5.1 ออฟฟิ ตใหม่ สมาคม
นายวัลลภ ชัยวรรณ์ (ฝ่ ายวิชาการ) แจ้งในที7ประชุมว่า คาดว่าออฟฟิ ตสมาคมฯ จะแล้วเสร็ จในเดือนธันวาคม
2556 ส่ วนค่าเช่าจะขอคิดเดือนละ 5,000 บาท/เดือน
ที7ประชุม: มีมติ อนุมตั ิค่าเช่าสมาคมฯ เดือนละ 5000 บาท/เดือน

ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7 องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัEงต่อไปวันพฤหัสบดีที7 19 ธันวาคม 2556 ณ บริ ษทั ดีทีพี จํากัด

ปิ ดประชุม เวลา 18.30 น.
นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

