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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหะเฟื องเหนือ ครั้งที่ 2/2561
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา12.00น. ณ.ห้ องประชุ มสมาคมโลหะเฟื องเหนือ
*****************************************************************************************************
วาระการประชุ ม
วาระที่ 1
เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
วาระที่ 3
เรื่ องสื บเนื่ อง
3.1 เรื่ องปฎิทินกิจกรรมที่จะทาระหว่างปี 2560 - 2561
- งานผ้าป่ าเครื่ องมือแพทย์ โรงพยาบาลปากเกร็ ด2
- งานประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
- งานครอบครู ช่าง รดน้ าดาหัว ท่านอาจารย์ช่างกลพระนครเหนื อ
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 ชาติ
สหวงศ์วรการ
อุปนายกสมาคมคนที่2
3. นายจตุรงค์
ตุลสุข
ปฎิคม
4. นายอุดมเดช
เดชเกิด
นายทะเบียน
5. นายมานิต
แสงจันทร์
กรรมการ
6. นายสมชาย
เก่งกิจขจรชัย
กรรมการ
7. นายเอกริ นทร์
ขุนศรี
กรรมการ
8. นายเสกสรรค์
สังข์ทอง
กรรมการ
9. นายรัตนจิตร
สมชัยชนะ
กรรมการ
10.นายอรุ ณ
คงพ่วง
กรรมการ
11.นายปรเมษฐ์
ศรี เสถียร
กรรมการ
12. นายณัฐวงค์
อนันตะ
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการบริหารทีไ่ ม่สามารถเข้าร่ วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจอื่น
1. นายสุ ทธิ ชยั
มณี รัตน์พงษ์สุข
อุปนายกสมาคมคนที่1และเลขานุการ
2. นายสุ มิทธ์
สร้อยอามาตย์
เหรัญญิก
3. นายสมศักดิ์
ชูสงั ข์
กรรมการ
4.นายพิศิษฐ์ธาวิน
เหรี ยญประดับ
กรรมการ
5 .นายโสภัณฑ์
พฤกษสิ ทธิ
กรรมการ

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

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561
มติทปี่ ระชุ ม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2561 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

วาระที่ 3

เรื่องสื บเนื่อง
3.1 เรื่องปฎิทนิ กิจกรรมทีจ่ ะทาระหว่ างปี 2561
3.1.1 งานผ้ าป่ าเครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลปากเกร็ด2
คุณสมเกียรติ (ประธาน)แจ้งว่าเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ทางตัวแทนสมาคมช่างโลหะเฟื องเหนือ ตัวแทนชมรม
ช่างกลโลหะเทคนิ คกรุ งเทพฯ ตัวแทนศิษย์เก่าช่างเชื่อมและโลหะ วิทยาลัยเทคนิ คราชสิ ทธาราม และตัวแทนชมรม
ปันน้ าใจสู่นอ้ ง ได้ประชุมร่ วมกับนายแพทย์อนุกูล เอกกุล ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลปากเกร็ ดและบุคลากรของโรงพยาบาลฯ
ในเรื่ องการจัดทาผ้าป่ าสามัคคีเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่ องมือแพทย์ มอบให้กบั ทางโรงพยาบาลใช้ประโยชน์ต่อไป
โดยมีขอ้ สรุ ปต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. กาหนดจัดงานทอดผ้าป่ าในวันอาทิตย์ที่ 19 สิ งหาคม 2561 ณ.ห้องประชุมชั้น4 เวลา 9.00น-14.00น.
2. รายได้ท้งั หมดไม่หกั ค่าใช้จ่าย มอบให้กบั ทางโรงพยาบาล
3. กาหนดส่ งรายชื่อประธานกรรมการ,รองประธานฯและกรรมการ ทั้งหมด ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นี้
เพื่อรวบรวมนาไปพิมพ์ใบฎีกาต่อไป
4.ทางโรงพยาบาลปากเกร็ ดได้แจ้งผูต้ ิดต่อประสานงานของโรงพยาบาลคือ คุณสุอาภรณ์ ( 081-7794388)
5.ทางสมาคมช่างโลหะเฟื องเหนือ จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบเรื่ องพิธีทางสงฆ์ อาหารเลี้ยงพระและผูม้ าร่ วมงาน
ทั้งหมด
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบและแต่งตั้งคณะทางานร่ วมดังนี้
1. นายสุ ทธิ ชยั
มณี รัตน์พงษ์สุข
2. นายจตุรงค์
ตุลสุ ข
3. นายสุ ชาติ
สหวงศ์วรการ
4. นายอุดมเดช
เดชเกิด
5. นายมานิ ต
แสงจันทร์
6. นายสมชาย
เก่งกิจขจรชัย
โดยคณะทางานได้เสนอให้จดั พิมพ์ใบฎีกา จานวน 1,000 ซองก่อนเพื่อเป็ นการแจ้งรายละเอียดต่างๆ
และนาไปแจกจ่ายให้กบั ตัวแทนกลุ่มหรื อชมรมต่างๆ แทนการรอพิมพ์รายชื่อทั้งหมดโดยให้แต่ละกลุ่มหรื อชมรมส่งชื่อ

ภายใน 31 มีนาคม 2561 นี้
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบและให้คณะทางานร่ วมสอมถามไปยังชมรมและกลุ่มต่างๆเพิ่อสรุ ปให้เป็ นแนวทาง
เดียวกันและให้มาแจ้งความคืบหน้าในการประชุมครั้งต่อไป
3.1.2 การประชุ มใหญ่สามัญประจาปี 2561
คุณอุดมเดช ชี้แจงรายละเอียดหมายกาหนดการและวาระการประชุมต่อที่ประชุมดังนี้
หมายกาหนดการประชุม
8.00 น.-10.00 น. ลงทะเบียนผูเ้ ข้าที่มาร่ วมประชุม
10.00 น. - 10.10 น. นายกสมาคมฯกล่าวเปิ ดการประชุม
10.10 น. - 11.30 น. เริ่ มทาการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญประจาปี 2561
ประธานการประชุ ม
นายสมเกียรติ์ วิจิตรพนมศิลป์
นายกสมาคม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องทีป่ ระธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ
1.1 การแถลงผลการดาเนินงานและกิจกรรมที่สมาคมได้ดาเนินการที่ผา่ นมา
1.1 การแถลงกิจกรรมของสมาคมในปี 2561
1.2 การแถลงงบบัญชีรายรับ - รายจ่าย บัญชีงบดุลในรอบปี ที่ผา่ นมา
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุ มใหญ่สามัญประจาปี ครั้งทีผ่ ่ านมา
( ไม่มี )
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอทีป่ ระชุ มพิจารณา
3.1 การเลือกตั้งผูส้ อบบัญชีของสมาคม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมตั ิ
3.1.3 งานครอบครูช่าง รดนา้ ดาหัว มุทติ าจิต ท่านอาจารย์ ช่างกลพระนครเหนือ
คุณอุดมเดช ชี้แจงรายละเอียดหมายกาหนดการต่อที่ประชุมดังนี้
หมายกาหนดการ
11.30 น. - 12.00 น. ลงทะเบียนผูม้ าร่ วมงาน
12.00 น. นายกสมาคมฯกล่าวเปิ ดงาน
12.10 น. ร่ วมรับประทานอาหารและเครื่ องดื่ม
13.30 น. เริ่ มงานรดน้ าดาหัวและครอบครู ช่าง
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมตั ิ
3.2 เรื่อง WEB SITE เพื่อการประชาสัมพันธ์
คุณอุดมเดชชี้แจงความคืบหน้าในการทางานต่อที่ประชุมสมาคมฯดังนี้ คือ
1. ใช้ชื่อ www.metal-north-gear.com
2. เมนูหลักและเมนูยอ่ ย
1) เกี่ยวกับสมาคม
a.ประวัติและสัญลักษณ์
b.วัตถุประสงค์สมาคมฯ
c.ข้อบังคับ
2) คณะกรรมการบริ หารสมาคม
a.แผนผังกรรมการปัจจุบนั

b.ทาเนียบสมาคม
3) แผนประจาปี
a.ปฎิทินกิจกรรมประจาปี
b.วาระ/รายงานการประชุม
4) ภาพกิจกรรม
5) ข่าวประชาสัมพันธ์
6) สมัครสมาชิก
7) สมัครสมาชิก
a.สมาชิกกิตติมศักดิ์
b.สมาชิกสมามัญตลอดชีพ
c.สมาชิกสมามัญรายปี
8) ติดต่อสมาคม
a.แผนที่ต้งั สมาคม
b.ติดต่อสมาคม
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบและมีมติอนุมตั ิแต่งตั้ง นายปรเมษฐ ศรี เสถียรและนายอรุ ณ คงพ่วงทาหน้าที่เป็ นแอดมิน
เวบไซด์ของสมาคมฯ
วาระที่ 4

เรื่องรายรับรายจ่ ายของสมาคม
คุณมานิ ต กรรมการ (ปฎิบตั ิงานแทนเหรัญญิก) แจ้งยอดเงินในบัญชีธนาคารออมสิ นลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
เป็ นจานวนเงิน 153,368.35 บาท
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ
เรื่ องที่1 คุณมานิต ชี้แจงรายละเอียดโครงการบริ จาคพัดลมระบายอากาศและความร้อนให้กบั โรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
จังหวัด พะเยา โดยมีความต้องการพัดลม จานวน 28 ตัว ว่ากาลังติดต่อประสานงานเรื่ องค่าใช้จ่ายทั้งหมดและนาเสนอใน
การประชุมครั้งต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ
เรื่ องที่3 คุณจตุรงค์ / คุณสมชายเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องขอสนับสนุนสื่ อการเรี ยนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กบั โรงเรี ยน
วัดวิจิตรังสิ ตาราม อ.หันคา จ.ชัยนาท โดยทางผูอ้ านวยการโรงเรี ยนได้แจ้งรายละเอียดความต้องการมาดังนี้
1.คอมพิวเตอร์ และลาโพง จานวน 5 ชุด
6. เครื่ องปริ้ นเตอร์ จานวน 5 ชุด
2. โต๊ะปิ งปอง จานวน 1 โต๊ะ
7. ลูกฟุตบอล จานวน 10 ลูก
3. ชุดเครื่ องเขียน จานวน 64 ชุด
8. เปตอง จานวน 3 ชุด
4. ลูกวอลเลย์บอล จานวน 10 ลูก
9. ชุดกีฬานักเรี ยน 18 ชุด
5. ลูกตะกร้อ จานวน 10 ลูก
10. อุปกรณ์อื่นๆที่เห็นสมควร
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบและให้ช้ ีแจงรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการประชุมครั้งต่อไป

ปิ ดประชุ มเวลา 16.00 น.

ผู้บันทึกการประชุ ม

ผู้ตรวจ/รั บรอง

(นายอุดมเดช เดชเกิด)
นายทะเบียน

(นายสมเกรี ยติ วิจิตรพนมศิลป์ )
นายกสมาคมฯ

แดนเบ็ตตี้ดูเมน

