ที่ สคท.057/58/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิง่ ไทย
ครั้งที่ 80– 3/2558 วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558
เวลา 16.00 น. ณ ร้ านอาหารกุ้งเต้ น เกษตรนวมินทร์
ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายทรงกรต

ทรัพย์กาเนิด

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

อุปนายกและเหรัญญิก

4. นายประภาส

ลิ่มกังวาฬมงคล

อุปนายก

5. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิการ

6. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

7. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิน

ผูช้ ่วยเลขาธิการ

8. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันท์

ประชาสัมพันธ์

9. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

10. นายปิ ตุภูมิ

สุบงกช

กรรมการ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

2. นายสมศักดิ์

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคมกิตติมศักดิ์

3. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

4. นายสุกิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

5. นายสุชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

6. นายพรชัย

เอี่ยมสุกใส

กิจกรรพิเศษ

7. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

กรรมการ

ผู้ที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม

เริ่ มประชุมเวลา 16.30 น.
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที่
ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้ งเพือ่ ทราบ
1.1 ขอเรียนเชิญเข้ าร่ วมงานสั มมนา
ด้วยกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน มีภารกิจในการจัดทามาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ เพือ่ ใช้เป็ นเกณฑ์วดั
ความรู ้ความสามารถและทัศนคติของผูป้ ระกอบอาชีพในสาขาอาชีพนั้น ทางกรมพัฒนาฝี มือแรงงานจึงจัด
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ “สารวจความต้องการจัดทามาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ” ประจาปี
งบประมาณ 2558 ในวันที่ 31 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซ.สุขมุ วิท 11
กรุ งเทพฯ (องค์กรจานวน 5 คน) เพือ่ เป็ นการสารวจความต้องการของสมาคม/องค์กรวิชาชีพ และผูม้ ีส่วน
เกี่ยวข้อง เพือ่ ใช้เป็ นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาและปรับปรุ งมาตรฐานฝี มือแรงงานแห่งชาติ (ลงทะเบียน
เวลา 08.30-09.00 น.) โดยสมาคมฯ จึงส่งรายชื่อผูแ้ ทนจานวน 8 ท่าน เข้าร่ วมสัมมนา ดังนี้
1. นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด 2. นายประภาส ลิ่มกังวาฬมงคล 3. นายสมศักดิ์ เหล่าปรี ชา
4. นายคเชนทร์ ม่วงมณี 5. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี 6. นายสุ ริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน 7. นายวัชรพงษ์ ดีเทศ
8. นายสุเมธ แสงสลับ 9. น.ส.ปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค
ที่ประชุม: รับทราบ
1.1 ขอเชิญเข้ าร่ วมงานสั มมนาเรื่อง “ไอซีที ก้าวอย่ างไรในอาเซียน”
ด้วยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบหมายให้ บริ ษทั โบลลิเกอร์ แอนด์ คอม
พานี(ประเทศไทย) จากัด ดาเนินโครงการศึกษาสถานะความคืบหน้าและประเมินผลการดาเนินงานตามแผน
แม่บทเทคเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอาเซียน ค.ศ. 2015 (ASEAN ICT Masterplan 2015)
เพือ่ ติดตามและประเมิณสถานะและการดาเนินงานของสมาชิกอาเซียน ภายใต้ AIM 2015 และเป็ นแนวทาง
จัดทาแผนแม่บท ASEAN ICT Masterplan ฉบับที่ 2 ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องโลตัส โซนบี ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ิ
ที่ประชุม: เนื่องจากนายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) ติดภารกิจกระทันหันจึงไม่สามารถเข้าร่ วม
งานสัมมนาได้

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 80-3/2558
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิการ) ขอให้ที่ประชุมรับรองการประชุม ครั้งที่ 79-2/2558 เมื่อวัน
พุธที่ 25 ก.พ. 58 ณ บริ ษทั คอพเพอะ แอนด์ ไฟเบอะ (ประเทศไทย )จากัด
ที่ประชุม: มีมติ รับรองการประชุม ครั้งที่ 79-2/2558

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (อุปนายกและเหรัญญิก) รายงานในที่ประชุมว่า จากยอดเงินคงเหลือ
เดิมในวันที่25 ก.พ. 2558 เป็ นจานวนเงิน 37,810.54 บาท
รายรับดังนี้

เงินบริ จาคคุณปิ ยดา 977 บาท

รายจ่ ายดังนี้

ค่าอินเทอร์เน็ต (ก.พ.58) 641 บาท, ค่าโทรศัพท์ (ก.พ.58) 274 บาท,

ค่าบริ การเลขหมายทีโอที (ก.พ.58) 107 บาท, ค่าน้ า (ก.พ.58) 80 บาท, ค่าไฟฟ้ า (ก.พ.58) 373.75 บาท,
ค่าเช่าออฟฟิ ต (มี.ค.58) 4,200 บาท , เงินเดือนพนักงานเดือน (มี.ค.) 17,950 บาท, ค่าใช้จ่ายต่างๆ 415 บาท
ณ ปัจจุบันมีเงินคงเหลือวันที่ 24 มี.ค. 58 จานวน 14,746.79 บาท
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องสื บเนื่อง
4.1 เรื่องรับรองสมาชิกเพิ่มเติม
นายสุเมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) ในรอบเดือนระหว่างวันที่ 25 ก.พ. - 24 มี.ค. 58 ยังไม่มีสมาชิก
สมัครเพิม่ เติม ปั จจุบนั มีจานวนสมาชิกทั้งหมด 119 บริ ษทั
ที่ประชุม: รับทราบ
4.2 การฝึ กอบรมสาขา Information Network Cabling
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคมฯ) แจ้งในที่ประชุมว่า ทางเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝี มือแรงงาน
ได้โทรนัดนายกสมาคมฯ ช่วง 11.00 น. ว่าให้เข้าไปพบ ผอ.ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงานวัดธาตุทอง
ช่วงเวลา 13.00 น. ซึ่งคงไม่ทนั จึงต้องนัดคุยกันใหม่อีกครั้ง ซึ่งการฝึ กอบรมนี้ทาง ผอ.ศูนย์พฒั นาฝี มือแรงงาน
วัดธาตุทองจะใช้สถานที่ และหาคนให้
ที่ประชุม: รับทราบ
4.3 โครงการขอกองทุนวิจัยเพือ่ การศึกษา
นายสมศักดิ์ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมกิตติมศักดิ์) ติดภารกิจจึงให้ผแู ้ ทนแจ้งในที่ประชุมว่า โครงการขอ
กองทุนวิจยั เพือ่ การศึกษาที่ทางสมาคมฯทาเรื่ องขอไปได้ผา่ นเรี ยบร้อยแล้ว ขณะนี้ตอ้ งรอบอร์ดเซ็นอนุมตั ิ
จะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้งในเดือนมีนาคม 2558
ที่ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพือ่ พิจารณา
5.1 กาหนดการประชุมใหญ่ สามัญประจาปี ครั้งที่ 8
นายทรงกรต ทรัพย์กาเนิด (นายกสมาคม) ได้กาหนดการประชุมใหญ่สามัญประจาปี ครั้งที่ 8 ในวันพุธที่
22 เมษายน 2558 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ บริ ษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั่ จากัด (มหาชน)
ที่ประชุม: รับทราบ

5.2 จัดทาโปรไฟล์ และระบบฐานข้ อมูลคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) เสนอให้จดั ทาโปรไฟล์ของคณะกรรมการสมาคมเคเบิล้ ลิ่งไทย
เพือ่ เป็ นการอัพเดทข้อมูลทีถ่ ูกต้อง และจัดทาระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมการ เช่น คณะกรรมการแต่ละท่าน
มีงานอะไรบ้าง , เป็ นงาน Project อะไร, และของบริ ษทั อะไร เป็ นต้น
ที่ประชุม : รับทราบ และให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯจัดทาโปรไฟล์และจัดทาระบบฐานข้อมูลของคณะกรรมการ
สมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทย

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอืน่ ๆ
6.1 Calendar อัพเดทกิจกรรมคณะกรรมการ
นายสุริยพงศ์ อยูอ่ อมสิน (ผูช้ ่วยเลขาธิการ) ให้เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทาข้อมูล Calendar เพือ่ อัพเดทกิจกรรม
ของคณะกรรมการสมาคมเคเบิ้ลลิ่งไทยในทุกเดือน
ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.

นางสาวปิ ยดา ชัยสิทธิทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม

