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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหะเฟื องเหนือ ครั้งที่ 1/2561
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วาระการประชุ ม
วาระที่ 1
เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
วาระที่ 3
เรื่ องสื บเนื่ อง
3.1 เรื่ องปฎิทินกิจกรรมที่จะทาระหว่างปี 2560 - 2561
- การจัดงานทาบุญเลี้ยงพระเปิ ดสมาคมช่างโลหะเฟื องเหนือ
3.2 เรื่ อง WEB SITE เพื่อการประชาสัมพันธ์
วาระที่ 4
เรื่ องรายรับรายจ่ายของสมาคม
วาระที่ 5
เรื่ องอื่นๆ ถ้ามี
รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมช่ างโลหะเฟื องเหนือทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมเกียรติ
วิจิตรพนมศิลป์
นายกสมาคม(ประธานในที่ประชุม)
2. นายสุ ทธิ ชยั
มณี รัตน์พงษ์สุข
อุปนายกสมาคมคนที่1และเลขานุการ
3. นายอุดมเดช
เดชเกิด
นายทะเบียน
4. นายมานิต
แสงจันทร์
กรรมการ
5. นายสมชาย
เก่งกิจขจรชัย
กรรมการ
6. นายเอกริ นทร์
ขุนศรี
กรรมการ
7. นายเสกสรรค์
สังข์ทอง
กรรมการ
8. นายรัตนจิตร
สมชัยชนะ
กรรมการ
9 .นายโสภัณฑ์
พฤกษสิ ทธิ
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการบริหารทีไ่ ม่สามารถเข้าร่ วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจอื่น
1. นายจตุรงค์
ตุลสุข
ปฎิคม
2. นายสุ ชาติ
สหวงศ์วรการ
อุปนายกสมาคมคนที่2
3. นายสุ มิทธ์
สร้อยอามาตย์
เหรัญญิก
4. นายสมศักดิ์
ชูสงั ข์
กรรมการ
5. นายณัฐวงค์
อนันตะ
กรรมการ
6.นายปรเมษฐ์
ศรี เสถียร
กรรมการ
7.นายพิศิษฐ์ธาวิน
เหรี ยญประดับ
กรรมการ
8.นายอรุ ณ
คงพ่วง
กรรมการ

เริ่มประชุ มเวลา 12.00 น.
วาระที่ 1
เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ดังนี้
เรื่ องที่1 คุณอุดมเดช(นายทะเบียน)แจ้งจานวนสมาชิกสามัญ ดังต่อไปนี้
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
จานวน
11 คน
- สมาชิกสามัญรายปี
จานวน
151 คน
- สมาชิกสามัญตลอดชีพ
จานวน
27 คน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560
มติทปี่ ระชุ ม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

วาระที่ 3

เรื่องสื บเนื่อง
3.1 เรื่องปฎิทนิ กิจกรรมทีจ่ ะทาระหว่ างปี 2561
คุณสุทธิ ชยั เสนอกิจกรรมดังนี้
13-ม.ค. - งานกิจกรรมวันเด็กแห่ งชาติ ณที่ทาการสมาคมโลหะเฟื องเหนื อ
4-ก.พ. - งานสักการะบูชาองค์พระวิษณุกรรม ณ.สานักสงฆ์ร่มโพธิ์ ธรรม จ.กาญจนบุรี
1-เม.ย. - ประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561 ณ. ห้องประชุมสมาคมช่างโลหะเฟื องเหนือ
- งานครอบครู ช่าง รดน้ าดาหัว งานมุทิตาจิต ณ.ที่ทาการสมาคมช่างโลหะเฟื องเหนื อ
14-ก.ค. - งานครบรอบวันสถาปนา " ช่างกลพระนครเหนือ " 60ปี
19-ส.ค. - งานผ้าป่ าเครื่ องมือแพทย์ โรงพยาบาลปากเกร็ ด
16-ธ.ค. - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจาปี สมาคมโลหะเฟื องเหนื อ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ
3.2 เรื่อง WEB SITE เพื่อการประชาสัมพันธ์
คุณอุดมเดช(แทนคุณสุมิทธ์)เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิบริ ษทั ที่จะเข้ามาทา Web Site ของสมาคมฯคือ
1. บริ ษทั คลิกเน็กซ์ จากัด เสนอราคาเป็ นจานวนเงิน 28,248 บาท (รวม vat.)
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิและตั้งคณะทางานร่ วมดังนี้
1. นายสุ ทธิ ชยั
มณี รัตน์พงษ์สุข
1. นายจตุรงค์
ตุลสุ ข
2. นายสุ ชาติ
สหวงศ์วรการ
3. นายสุ มิทธ์
สร้อยอามาตย์
3. นายอุดมเดช
เดชเกิด
โดยให้มีกาหนดเสร็ จภายในเดือนมีนาคมนี้และแจ้งความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป
เรื่องรายรับรายจ่ ายของสมาคม
คุณมานิ ต กรรมการ (ปฎิบตั ิงานแทนเหรัญญิก) แจ้งยอดเงินในบัญชีธนาคารออมสิ นลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560
เป็ นจานวนเงิน 151,268.75 บาท
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องอื่นๆ

วาระที่ 4

วาระที่ 5

เรื่ องที่1 คุณอุดมเดช(ปฎิบตั ิงานแทนเหรัญญิก) แจ้งนาส่งใบเสร็ จรับเงิน(สาเนา)ทั้งหมดเพื่อแสดงรายรับของสมาคมฯให้กบั
ผูจ้ ดั ทาบัญชีเพื่อใช้ในการทาบัญชีงบดุลปี 2560
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ
เรื่ องที่2 คุณมานิต เสนอโครงการบริ จาคพัดลมระบายอากาศและความร้อนให้กบั โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
จังหวัด พะเยา โดยมีความต้องการพัดลม จานวน 28 ตัว
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบให้คุณมานิ ตนาส่ งรายละเอียดและเสนอพิจารณาวงเงินบริ จาคในการประชุมครั้งหน้า
เรื่ องที่3 คุณอุดมเดชเสนอให้ที่ประชุมพิจรณาเรื่ องกาหนดวงเงินช่วยเหลือกรณี พ่อ แม่ สามมี ภรรยา บุตร ของสมาชิก
สมาคมเสี ยชีวิต
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมมีมติให้กาหนดเงินช่วยเหลือไม่เกิน 3,000 บาท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมส่ วนพวงหรี ดในงาน
ท่านนายกสมาคมจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่าย
ปิ ดประชุ มเวลา 15.00 น.

ผู้บันทึกการประชุ ม

ผู้ตรวจ/รั บรอง

(นายอุดมเดช เดชเกิด)
นายทะเบียน

(นายสมเกรี ยติ วิจิตรพนมศิลป์ )
นายกสมาคมฯ

