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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหะเฟื องเหนือ ครั้งที่ 4/2560
วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ ห้ องประชุมสมาคมโลหะเฟื องเหนือ
*****************************************************************************************************
วาระการประชุ ม
วาระที่ 1
เรื่ องแจ้งเพื่อทราบ
วาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560
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. นายจตุรงค์
ตุลสุข
ปฎิคม(ประธานในที่ประชุม)
2. นายอุดมเดช
เดชเกิด
นายทะเบียน
3. นายมานิต
แสงจันทร์
กรรมการ
4. นายณัฐวงค์
อนันตะ
กรรมการ
5. นายเอกริ นทร์
ขุนศรี
กรรมการ
6. นายเสกสรรค์
สังข์ทอง
กรรมการ
รายนามคณะกรรมการบริหารทีไ่ ม่สามารถเข้าร่ วมประชุมเนื่องจากติดภาระกิจอื่น
1. นายสมเกียรติ
วิจิตรพนมศิลป์
นายกสมาคม
2. นายสุ ทธิ ชยั
มณี รัตน์พงษ์สุข
อุปนายกสมาคมคนที่1และเลขานุการ
3. นายสุ ชาติ
สหวงศ์วรการ
อุปนายกสมาคมคนที่2
4. นายสุ มิทธ์
สร้อยอามาตย์
เหรัญญิก
5. นายสมศักดิ์
ชูสงั ข์
กรรมการ
6. นายสมชาย
เก่งกิจขจรชัย
กรรมการ
7.นายปรเมษฐ์
ศรี เสถียร
กรรมการ
8.นายโสภัณฑ์
พฤกษสิ ทธิ
กรรมการ
9.นายพิศิษฐ์ธาวิน
เหรี ยญประดับ
กรรมการ
10.นายอรุ ณ
คงพ่วง
กรรมการ
11. นายรัตนจิตร
สมชัยชนะ
กรรมการ

เริ่มประชุ มเวลา 17.00 น.
วาระที่ 1
เรื่องแจ้ งเพื่อทราบ
ประธานในที่ประชุมแจ้งให้ทราบ ดังนี้
คุณอุดมเดช(นายทะเบียน)แจ้งจานวนสมาชิกสามัญ ดังต่อไปนี้
- สมาชิกกิตติมศักดิ์
จานวน
17 คน
- สมาชิกสามัญรายปี
จานวน
138 คน
- สมาชิกสามัญตลอดชีพ
จานวน
25 คน
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 2

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560
มติทปี่ ระชุ ม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2560 โดยไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

วาระที่ 3

เรื่องสื บเนื่อง
3.1 เรื่องปฎิทนิ กิจกรรมทีจ่ ะทาระหว่ างปี 2560 - 2561
- การจัดงานทาบุญเลี้ยงพระเปิ ดสมาคมช่างโลหะเฟื องเหนือในวันที่ 2 ธันวาคม 2560
คุณมานิ ตย์ ได้สรุ ปค่าใช้จ่ายทั้งหมด 74,939 บาท
คุณอุดมเดชแจ้งยอดผูเ้ ข้ามาร่ วมงานทั้งหมด 89 คน
คุณอุดมเดชแจ้งยอดเสื้ อสมาคมคงเหลือ 11 ตัว (XL = 6ตัว ,2XL = 1ตัว ,3XL = 4ตัว) โดยจัดทาเพิ่มอีก120ตัว
และธงที่ระลึกคงเหลือ 49 ผืนโดยจะจาหน่ายในราคา349บาท(รวมค่าส่ ง)ต่อไป
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ
3.2 เรื่อง WEB SITE เพื่อการประชาสัมพันธ์
เรื่ องของ WEB SITE สมาคมฯกาหนดให้คุณสุมิทธ์เป็ นผูร้ ับผิดชอบดาเนินการทั้งหมด โดยให้นารายละเอียดทั้งหมด
มาเสนอในการประชุมครั้งหน้าโดยกาหนดชื่อ Web Site ต่างๆดังนี้
1.www.สมาคมช่างโลหะเฟื องเหนือ.com
2.www.metal-north-gear-association.com
3. www.m.n.g.com
หรื อชื่ออื่นๆที่เหมาะสม
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมเห็นชอบโดยขอให้แล้วเสร็ จภายในเดือนมกราคมปี 2561
เรื่องรายรับรายจ่ ายของสมาคม
คุณมานิ ต กรรมการ (ปฎิบตั ิงานแทนเหรัญญิก) แจ้งยอดเงินในบัญชีธนาคารออมสิ นลงวันที่ 16 ธันวาคม 2560
เป็ นจานวนเงิน 183,725 บาท
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบ
เรื่องอื่นๆ
คุณมานิ ตเสนอจัดงานวันเด็กในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 9.00น.- 13.00น. ณ.ที่ทาการสมาคมฯโดยให้บตุ รหลาน
ของสมาชิกและเด็กๆในพื้นที่ได้เข้าร่ วมในกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ชุมชนและสนับสนุนส่ งเสริ มกิจกรรม
วันเด็กแห่ งชาติ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมอนุมตั ิงบประมาณการจัดงาน 15,000 บาท เป็ นค่าอาหาร เครื่ องดื่มและค่าของรางวัลต่างๆ โดยให้คุณมานิต
คุณเสกสรรค์และคุณเอกริ นทร์ รับผิดชอบดาเนินกิจกรรมดังกล่าว

วาระที่ 4

วาระที่ 5

คุณเอกริ นทร์ ขอทุนสนับสนุนโครงการ " ปันน้ าใจคลายหนาวสู่ นอ้ ง" มอบอุปกรณ์การศึกษาให้กบั โรงเรี ยนตชด.บ้านนุชเทียน
อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก โดยร่ วมกับกลุ่มศิษย์เก่าค่ายอาสาราชมงคลพระนครเหนื อ-ใต้-ชุมพรเขต-โชติเวช โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อตอบแทนและทดแทนบุญคุณแผ่นดินไทย ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม โดยมีกาหนดการมอบเงิน /สิ่ งของในวันที่ 30 ธันวาคมนี้
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมรับทราบและจะเสนอพิจารณาต่อไป

ปิ ดประชุ มเวลา 19.00 น.

ผู้บันทึกการประชุ ม

ผู้ตรวจ/รั บรอง

(นายอุดมเดช เดชเกิด)
นายทะเบียน

(นายจตุรงค์ ตุลสุข)
ปฎิคม

