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ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. คุณโชคชัย
2. คุณมิตร
3. คุณวุฒิศักดิ์
4. คุณณัฐวดี
5. คุณพงศ์อมร
6. คุณชนินทร์
7. คุณเชาวฤทธิ์
8. คุณศิรดา

จันทร์สุวรรณ
ทองกระจ่าง
แสงศิวะฤทธิ์
ชิตินทรีย์ภักดี
จรูญพงศ์
พูลเผ่า
บุญญานุกูลกิจ
ส่งแสง

ประธาน ฯ
รองประธานฝ่ายกิจกรรม
รองประธานฝ่ายบริหาร
เหรัญญิก
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เปิดประชุม
คุณโชคชัย จันทร์สุวรรณ ประธาน ฯ กล่าวเปิดการประชุม เวลา 18.40น.
วาระที่ 1 เรื่องที่ปรึกษา ฯ แจ้งเพื่อทราบ
คุณชนินทร์ พูลเผ่า/ที่ปรึกษา/ศูนย์ความปลอดภัย ฯ เขตพื้นที่ 11 และคุณเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ/ที่ปรึกษา/
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1.1. โครงการโรงงานดีเด่นด้านความปลอดภัย
คุณชนินทร์ พูลเผ่า/ที่ปรึกษา ฯ กล่าวถึงโครงการโรงงานดีเด่นด้านความปลอดภัย สาหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในปีนี้ บมจ. ปตท. คลังสุราษฎร์ธานี ได้รับรางวัลดีเด่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 และในปีหน้าสานักความปลอดภัย ฯ จะมี
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตรวจใหม่
1.2. การอบรมอัคคีภัยของสถานประกอบ
คุณชนินทร์ พูลเผ่า/ที่ปรึกษา ฯ กล่าวว่า พรบ.เกี่ยวกับอัคคีภัย เริ่มมีผลบังคับในวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556
โดยเนื้อหาส่วนใหญ่ยัคงเป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย ปีพ.ศ. 2534 แต่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมดังนี้
1. ให้นายจ้างจัดทาป้ายข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดับเพลิงและการอพยพหนีไฟของหน่วยงานติดให้ลูกจ้างมองเห็นได้
อย่างชัดเจน
2. หน่วยงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ต้องจัดทาแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ
3. อาคารที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่รวมกันหลายหน่วยงาน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันจัดทาแผนการดับเพลิงและ
อพยพหนีไฟ
4. นายจ้างต้องจัดการให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟพร้อมกันปีละ 1 ครั้ง
5. หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงจะต้องทาแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟรายงานต่อกระทรวง ฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วันก่อนอบรม
6. หน่วยฝึกซ้อมดับเพลิงที่จะสามารถฝึกซ้อมดับเพลิงได้ จะต้องได้รับใบอนุญาตรับรองจากระทรวง ฯ
7. มาตรฐานเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ที่หน่วยงานใช้งาน จะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานจากหน่วย
คุณโชคชัย จันทร์สุวรรณ/ประธานชมรม ฯ สอบถามว่า พรบ. เกี่ยวกับอัคคีภัยออกมาแล้ว แต่ข้อกาหนดของ
รองรับยังไม่ออกมา จึงทาให้สถานประกอบสับสนว่าจาเป็นต้องฝึกซ้อมดับเพลิงหรือไม่ หน่วยฝึกอบรมก็ไม่
สามารถต่ออายุได้ ปัจจุบันหน่วยฝึกซ้อมเอกชนของภาคใต้มีเพียง 2 ราย คือ ไฟร์เซฟตี้ และฮิวแมน เซฟตี้ เหตุ
หมดอายุลงก็ไม่สามารถฝึกอบรมได้
คุณเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ/ที่ปรึกษา/สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สุราษฎร์ธานี กล่าวว่า กระทรวงไม่
อนุญาติให้หน่วยฝึกอบรมเอกชนฝึกอบรมต่อได้หลังใบรับรองหน่วยฝึกอบรมหมดอายุลง เนื่องจากกระทรวง ฯ
เพิ่งได้คณะกรมการความปลอดภัย ฯ ชุดใหม่ ยังไม่ได้ออกข้อกาหนดรับรอง จึงอนุโลมให้เฉพาะทางเทศบาล
ฝึกอบรมไปก่อน
คุณมิตร ทองกระจ่าง/รองประธานฝ่ายกิจกรรม สอบถามว่ามีตัวอย่างแบบฟอร์มป้ายข้อปฏิบัติการดับเพลิง
หรือไม่ ซึ่งทางคุณชนินทร์ พูลเผ่า/ที่ปรึกษา แจ้งว่ายังไม่มีตัวอย่างให้ดูในตอนนี้
1.3. งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทางานแห่งชาติ ปี 2556
คุณชนินทร์ พูลเผ่า/ที่ปรึกษา ฯ กล่าวว่า งานสัปดาห์ความปลอดภัยในการทางานแห่งชาติ ปี 2556 จะจัดขึ้น
วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 ณ ไบเทคบางนา ซึ่งมีการรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นระดับประเทศ
ติดต่อกัน 5 ปี ขึ้นไปในงานด้วย
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1.4. งานเปิดตัวสมาคมส่งเสริมความปลอดภัย
คุณชนินทร์ พูลเผ่า/ที่ปรึกษา ฯ กล่าวว่า ในวันที่ 10 มิถุนายน 2556 จะงานเปิดตัวสมาคมส่งเสริมความ
ปลอดภัยที่จังหวัดสงขลา ซึ่งบางหน่วยงานน่าจะได้รับหนังสือเชิญร่วมงานแล้ว โดยทางศูนย์ความปลอดภัย ฯ
จะช่วยหาคนไปร่วมงานประมาณ 30 คน โดยเดินทางไปกับรถตู้ของหน่วยงาน และฝากเชิญชวนและ
ประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้คุณโชคชัย จันทร์สุวรรณ/ประธานชมรม ฯ ได้รับปากจะไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย
1.2. อนุกรรมการอาชีวอนามัยระดับจังหวัด
คุณเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ/ที่ปรึกษา ฯ กล่าวว่า ขณะนี้ทางจังหวัดได้แต่งตั้งอนุกรรมการอาชีวอนามัย
ระดับจังหวัดแล้ว กาลังอยู่ระหว่างการส่งหนังสือแจ้งอนุกรรมการ ซึ่งในรายชื่ออนุกรรมการ ฯชุดนี้ยังคงมีคุณมิตร
ทองกระจ่าง/ประธานฝ่ายกิจการ ร่วมเป็นอนุกรรมการด้วย
คุณเชาวฤทธิ์ บุญญานุกูลกิจ/ที่ปรึกษา ฯ กล่าวว่า เนื่องจากไม่มีการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยส่วน
ภูมิภาค แต่ให้จัดหวัดเป็นผู้จัดงาน ซึ่งมีงบประมาณสนับสนุนน้อยมาก จึงไม่สามารถจัดงานได้ ต้องอาศัยการ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ เช่น สมาคมบริหารงานบุคคลเกาะสมุย อย่างในปีที่ผ่านมาเป็นต้น
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบเรื่องซึ่งที่ปรึกษาแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน
วาระที่ 2 เรื่องประธาน แจ้งเพื่อทราบ
คุณโชคชัย จันทร์สุวรรณ/ประธานชมรม ฯ มีเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้
2.1.จัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละจังหวัด
ประธานกล่าวว่า ทางสานักส่งเสริมความปลอดภัยต้องการให้มีการจัดตั้งชมรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยใน
แต่ละจังหวัดขึ้น เพื่อเป็นเครือข่ายและรวบรวมจานวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในแต่ละจังหวัด ซึ่งประธานได้เสนอ
ของบประมาณสนับสนุนในการจัดตั้งและดาเนินงานไปด้วยแล้ว
2.2. การจัดตั้งสมาคมความปลอดภัยแห่งประเทศไทย
ประธานกล่าวว่า ในวันที่ 30 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา ทางสานักความปลอดภัยได้มีการจัดประชุมชมรม
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยขึ้น โดยมีชมรมต่างๆเข้าร่วมประชุมประมาณ 20 ชมรม รวมทั้งชมรมเจ้าหน้าที่ความ
ปลอดภัยในการทางาน ภาคใต้ตอนบนด้วย ทั้งนี้ ทางสานักความปลอดภัยจะจัดตั้งให้มีสมาคมความปลอดภัยแห่ง
ประเทศไทยขึ้น ทั้งนี้ให้ประธานและเลขานุการชมรมของแต่ละชมรมเป็นคณะกรรมการสมาคมโดยตาแหน่ง ทั้งนี้
ก็ด้วยจุดประสงค์หลักคือ เพื่อรวบรวมจานวนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยที่มีอยู่ทั้งหมด และเพื่อให้มีจานวนบุคลากร
ด้านความปลอดภัยเพียงพอกับความต้องการของตลาดมากขึ้น ทางสมาคมจึงจะประสานงานกับสถาบันการศึกษาที่
มีอยู่ประมาณ 29 สถาบันให้เร่งผลิตผลิตบุคลากรให้ทันต่อความต้องการของสถานประกอบการ
2.3. จัดอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยแก่ผู้ประกอบการต่าง ๆ
ประธานกล่าวว่า เนื่องจากในปีนี้ทางกระทรวง ฯไม่มีงบประมาณสาหรับจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยของ
ภูมิภาค ทางชมรม ฯ จึงเสนอที่จะให้การสนับสนุนการจัดสัปดาห์ความปลอดภัยของจังหวัด จานวน 20,000 –
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30,000 บาท รวมทั้งยินดีที่ที่จัดหาวิทยากรมาช่วยอบรมให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆซึ่งสถานประกอบให้ความสนใจ
โดยให้ทางจังหวัดช่วยจัดหาคนมาร่วมงาน และดึงประกันสังคมเข้ามารร่วมในการจัดงานดังกล่าว ซึ่งประธาน
อยากให้มีการสัปดาห์ความปลอดภัยจังหวัดปีละครั้ง จึงเสนอมาเพื่อให้ทางจังหวัดนาไปพิจารณา
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเรื่องซึ่งประธานแจ้งเพื่อทราบโดยทั่วกัน
วาระที่ 3 รับรองรายงานการประชุมประจาเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555
ประธานได้ก ล่า วให้ ผู้เข้ า ประชุ ม อ่ านทบทวนรายงานการประชุ มในวั นที่ 25 ตุล าคม พ.ศ. 2555 ดั ง
รายละเอียดที่แนบ และขอมิติรับรองรายการการประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม ฯ โดยพร้อมเพรียงกัน
วาระที่ 4 รับรองรายรับ-รายจ่ายประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555
คุณณัฐวดี ชิตินทรีย์ภักดี/เหรัญญิก รายรับ-รายจ่ายประจาเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 ดังรายงานที่แนบ ซึ่ง
ณ สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. 2556 มีเงินคงเหลืออยู่ในบัญชี จานวน 317,286.49 บาท
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายรับ-รายจ่ายประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2555 โดยทั่วกัน
วาระที่ 5 แนะนาสมาชิกใหม่
คุณศิรดา ส่งแสง/นายทะเบียน ฯ รายงานว่า ตามที่คณะกรรมการชมรม ฯได้แนะนาให้นายทะเบี ยนดาเนินการต่อ
อายุสมาชิกชมรมให้เสร็จสิ้นในรอบช่วงเวลาเดียวกันทั้งหมด ซึ่งตั้งแต่ในปี 2556 นี้ทางนายทะเบียนได้ดาเนินการ
ตามคาแนะนาดังกล่าวแล้ว โดยอายุของสมาชิกใน ปี 2556 จะไปหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 31 มีนาคม 2557
คุณวุฒิศักดิ์ แสงศิวะฤทธ์/รองประธานฝ่ายบริหาร ฯ ได้สอบถามคุณศิรดา ส่งแสง/นายทะเบียน ถึงกาหนด
รอบวันที่ของการต่ออายุสมาชิก ซึ่งนายทะเบียนแจ้งว่า ในปัจจุบันนายทะเบียนจะส่งหนังสือต่ออายุสมาชิกไปให้
หน่วยงานต่างๆที่ใกล้จะหมดอายุสมาชิก นั่นคือ หากสมัครสมาชิกวันที่ 25 ต.ค. 2555 ก็จะหมดอายุในวันที่ 25
ต.ค. 2556 และหน่วยงานต่าง ๆ จะต้องดาเนินการต่อ อายุเมื่อใกล้หมดอายุ ซึ่งคณะกรมการ ฯแจ้งว่าการดาเนินการ
ดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับข้อกาหนดของชมรม ฯให้นายทะเบียนกลับไปทบทวนข้อกาหนดและดาเนินการให้
ถูกต้องต่อไปในเดือนมกราคม – เมษายน พ.ศ. 2556 ทางชมรม ฯ มีสมาชิกเพิ่มขึ้น 2 ราย ดังรายงานที่แนบ และ
ในปัจจุบันมีสมาชิก ทางชมรม ฯ จึงมีสมาชิก ฯ ดังนี้
สมาชิกประเภทนิติบุคคล
จานวน 50 ราย
สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จานวน 12 ราย
รวม
จานวน 62 ราย
และมีสมาชิกเดิมที่ยังไม่ต่ออายุ มีดังนี้
สมาชิกประเภทนิติบุคคล
จานวน 40 ราย
สมาชิกประเภทบุคคลธรรมดา จานวน 17 ราย
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รวม

จานวน 57 ราย

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบจานวนสมาชิกชมรม ฯ ณ ปัจจุบันโดยทั่วกัน
วาระที่ 6 เรื่องเพื่อพิจารณา
-. ไม่มี
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1. การจัดอบรมหลักสูตรความปลอดภัย ฯ ในวันที่ 26-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556
ซึ่งทางคุณศิรดา ส่งแสง/นายทะเบียน ฝากประชาสัมพันธ์ข่าวสารการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยใน
วันที่ 26 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 จานวน 3 หลักสูตร คือ จป.ระดับหัวหน้างาน, จป.ระดับบริหาร, คณะกรรมการ
ความปลอดภัย ฯ (คปอ.) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า
7.2. การอัพเดทข่าวสารใน Website ของชมรม ฯ
คุณมิตร ทองกระจ่าง/รองประธานฝ่ายกิจกรรมสอบถามว่า Website ของชมรม ฯยังคงมีอยู่หรือไม่
ประธานแจ้งว่า www.southsafetyclub.com ยังคงมีอยู่ แต่ไม่มีคนอัพเดทข่าวสารข้อมูล จึงฝากให้คุณมิตร ทอง
กระจ่าง/รองประธาน ฯช่วยหาคนอัพเดทข้อมูลให้ทันสมัยมากขึ้น
7.3. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจากการประชุมประจาเดือนแก่สมาชิกชมรม ฯ
คุณวุฒิศักดิ์ แสงศิวะฤทธิ์/รองประธานฝ่ายบริหาร แนะนาว่า เพื่อให้สมาชิกชมรม ฯ ได้รับทราบข่าวสาร
ใหม่ๆ จากทางชมรมหรือจากที่ปรึกษามากขึ้น จึงแนะนาให้คุณศิรดา ส่งแสง/นายทะเบียน ส่งอีเมล์ข้อมูลข่าวสาร
ใหม่ๆที่ได้จากการประชุมประจาเดือนไปให้สมาชิกชมรม ฯ ได้ทราบข่าวสารความเคลื่อนไหวบ้าง
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบเรื่องพิจารณาโดยทั่วกัน
ปิดประชุมเวลา 20.15น.

( นางสาวศิรดา ส่งแสง )
ผู้บันทึก / พิมพ์รายงานการประชุม

( นายโชคชัย จันทร์สุวรรณ )
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ผู้รับรองรายงานการประชุม
****************************************************************************************

ภาพการประชุมประจาเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2556
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
ณ ห้องประชุม บริษัท ฮิวแมน เซฟตี้ จากัด
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