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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหะเฟื องเหนือ ครั้งที่ 3/2560
วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้ องประชุมสมาคมโลหะเฟื องเหนือ
*****************************************************************************************************
วาระการประชุ ม
วาระที่ 1
เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
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
2. นายสุ ชาติ
สหวงศ์วรการ
อุปนายกสมาคมคนที่2
3. นายจตุรงค์
ตุลสุข
ปฎิคม
4. นายอุดมเดช
เดชเกิด
นายทะเบียน
5. นายสมชาย
เก่งกิจขจรชัย
กรรมการ
6. นายมานิต
แสงจันทร์
กรรมการ
7. นายณัฐวงค์
อนันตะ
กรรมการ
8. นายเอกริ นทร์
ขุนศรี
กรรมการ
9. นายเสกสรรค์
สังข์ทอง
กรรมการ
10. นายรัตนจิตร
สมชัยชนะ
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการบริหารทีไ่ ม่สามารถเข้าร่ วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจอื่น
1. นายสุ ทธิ ชยั
มณี รัตน์พงษ์สุข
อุปนายกสมาคมคนที่1และเลขานุการ
2. นายสุ มิทธ์
สร้อยอามาตย์
เหรัญญิก
3. นายสมศักดิ์
ชูสงั ข์
กรรมการ
4.นายปรเมษฐ์
ศรี เสถียร
กรรมการ
5.นายโสภัณฑ์
พฤกษสิ ทธิ
กรรมการ
6.นายพิศิษฐ์ธาวิน
เหรี ยญประดับ
กรรมการ
7.นายอรุ ณ
คงพ่วง
กรรมการ

เริ่มประชุ มเวลา 18.00 น.
วาระที่ 1
เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ดังนี้
คุณอุดมเดชแจ้งจานวนสมาชิกสามัญ ดังต่อไปนี้
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
จานวน
15 คน
- สมาชิกสามัญรายปี
จานวน
34 คน
- สมาชิกสามัญตลอดชีพ
จานวน
24 คน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560
มติทปี่ ระชุ ม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2560 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

วาระที่ 3

เรื่องสื บเนื่อง
3.1 เรื่องปฎิทนิ กิจกรรมทีจ่ ะทาระหว่ างปี 2560 - 2561
- การจัดงานทาบุญเลี้ยงพระเปิ ดสมาคมช่างโลหะเฟื องเหนือ
คุณมานิ ตย์ ได้แจ้งค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้
- ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์ ค่าเก็บล้างทาความสะอาดเป็ นจานวนเงิน 30,000 บาท
- ค่าเครื่ องดื่ม เป็ นจานวนเงิน 13,000 บาท
- ค่าแกะสลักป้ายชื่อสมาคมพร้อมทาสี 2,000 บาท
คุณจตุรงค์แจ้งทาป้ายไวนิลชี้ทางเข้างาน ขนาด 80x80 cm. จานวน 6 ป้ายและป้ายในงานขนาด 2.4 x 2.9 เมตร
จานวน 1 ป้าย และธงสมาคม โดยอยูร่ ะหว่างออกแบบโดยคุณสุ มิทธ์ โดยค่าจัดทาทั้งหมดอยูป่ ระมาณ 5,000 บาท
และแจ้งเรื่ องการประชาสัมพันธ์งานเปิ ดตัวโดยแจ้งทาง Line กลุ่มแต่ละรุ่ นและทาง FaceBook คาดว่าจะมีผมู้ าร่ วมงาน
ประมาณ 100 คน โดยทางนายกสมาคมฯให้ประสานงานเรื่ องที่จอดรถกับทางท้องถิ่น
คุณสมชายแจ้งเรื่ องของที่ระลึกคือที่เปิ ดขวดติดชื่อสมาคม ว่าไม่สามารถดาเนิ นการได้ทนั วันที่ 2 ธค. นี้ และ
แจ้งจานวนท่านอาจารย์ที่จะมาร่ วมงาน จานวน 15 ท่าน
คุณอุดมเดชแจ้งกาหนดการต่างๆในวันงาน
มติทปี่ ระชุ ม ทีป่ ระชุมอนุมัต ิ
3.2 เรื่อง WEB SITE เพื่อการประชาสัมพันธ์
คุณณัฐวงค์แจ้ง E-Mail ของสมาคมคือ metal.mng@gmail.com ในส่ วนของเรื่ อง WEB SITE สมาคมกาลังหาข้อมูล
และคาดว่าจะนาเสนอในการประชุมครั้งหน้า

วาระที่ 4

เรื่องรายรับรายจ่ ายของสมาคม
คุณสุชาติ อุปนายกคนที2่ (ปฎิบตั ิงานแทนเหรัญญิก) แจ้งยอดเงินในบัญชีธนาคารออมสิ นลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
เป็ นจานวนเงิน 92,700 บาท
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ปิ ดประชุ มเวลา 22.00 น.

ผู้บันทึกการประชุ ม

ผู้ตรวจ/รั บรอง

(นายอุดมเดช เดชเกิด)
นายทะเบียน

(นายสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์ )
นายกสมาคม

