
วาระการประชุม

วาระท่ี 1 เร่ืองแจง้เพ่ือทราบ

วาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2561

วาระท่ี 3 เร่ืองสืบเน่ือง

3.1 เร่ืองปฎิทินกิจกรรมท่ีจะท าระหว่างปี 2560 - 2561

         - งานผา้ป่าเคร่ืองมือแพทย ์โรงพยาบาลปากเกร็ด2

         - งานประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561

         - งานครอบครูช่าง รดน ้าด าหวั ทา่นอาจารยช่์างกลพระนครเหนือ

3.2 เร่ือง WEB SITE เพ่ือการประชาสมัพนัธ์

วาระท่ี 4 เร่ืองรายรับรายจ่ายของสมาคม

วาระท่ี 5 เร่ืองอ่ืนๆ ถา้มี

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือทีเ่ข้าร่วมประชุม

1. นายสมเกียรติ วิจิตรพนมศิลป์ นายกสมาคม(ประธานในท่ีประชุม)

2. นายสุชาติ สหวงศว์รการ อุปนายกสมาคมคนท่ี2

3. นายจตุรงค์ ตุลสุข ปฎิคม

4. นายอุดมเดช เดชเกิด นายทะเบียน

5. นายมานิต แสงจนัทร์ กรรมการ

6. นายสมชาย เก่งกิจขจรชยั กรรมการ

7. นายเอกรินทร์ ขนุศรี กรรมการ

8. นายเสกสรรค์ สงัขท์อง กรรมการ

9. นายรัตนจิตร สมชยัชนะ กรรมการ

10.นายอรุณ คงพว่ง กรรมการ

11.นายปรเมษฐ์ ศรีเสถียร กรรมการ

12. นายณฐัวงค์ อนนัตะ กรรมการ

รายนามคณะกรรมการบริหารทีไ่ม่สามารถเข้าร่วมประชุมเน่ืองจากตดิภาระกิจอ่ืน

1. นายสุทธิชยั มณีรัตน์พงษสุ์ข อุปนายกสมาคมคนท่ี1และเลขานุการ

2. นายสุมิทธ์ สร้อยอ ามาตย์ เหรัญญิก

3. นายสมศกัด์ิ ชูสงัข์ กรรมการ

4.นายพิศิษฐ์ธาวิน เหรียญประดบั กรรมการ

5 .นายโสภณัฑ์ พฤกษสิทธิ กรรมการ

วนัอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2560 เวลา12.00น. ณ.ห้องประชุมสมาคมโลหะเฟืองเหนือ

สมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ

METAL NORTH GEAR ASSOCIATION
เลขที ่21/1 หมูท่ ี ่7 ต ำบลคลองขอ่ย อ ำเภอปำกเกร็ด จงัหวดันนทบรุ ี11120 

โทรศพัท/์โทรสำร 0-2052-0755 E-mail : metal.mng@gmail.com

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมโลหะเฟืองเหนือ คร้ังที่ 2/2561

*****************************************************************************************************



เร่ิมประชุมเวลา 12.00 น.

วาระที ่1 เร่ืองแจ้งเพ่ือทราบ

ประธานในท่ีประชุมแจง้ให้ทราบ ดงัน้ี

เร่ืองท่ี1 คุณอุดมเดช(นายทะเบียน)แจง้จ านวนสมาชิกสามญั ดงัต่อไปน้ี

       - สมาชิกกิตติมศกัด์ิ  จ  านวน 11 คน

       - สมาชิกสามญัรายปี  จ  านวน 159 คน

       - สมาชิกสามญัตลอดชีพ  จ  านวน 27 คน

รวมทั้งหมด จ านวน 197 คน

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

วาระที ่2 รับรองรายงานการประชุมคร้ังที ่1/2561

มตทิีป่ระชุม รับรองรายงานการประชุมคร้ังท่ี 1/2561 โดยไมมี่การแกไ้ขเพ่ิมเติม

วาระที ่3 เร่ืองสืบเน่ือง

3.1 เร่ืองปฎทินิกิจกรรมทีจ่ะท าระหว่างปี 2561 

       3.1.1 งานผ้าป่าเคร่ืองมือแพทย์ โรงพยาบาลปากเกร็ด2

       คุณสมเกียรติ(ประธาน)แจง้ว่าเม่ือวนัท่ี 7 กุมภาพนัธ์ 2561 ทางตวัแทนสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ ตวัแทนชมรม

ช่างกลโลหะเทคนิคกรุงเทพฯ ตวัแทนศิษยเ์ก่าช่างเช่ือมและโลหะ วิทยาลยัเทคนิคราชสิทธาราม และตวัแทนชมรม

ปันน ้าใจสู่นอ้ง ไดป้ระชุมร่วมกบันายแพทยอ์นุกูล  เอกกุล ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลปากเกร็ดและบคุลากรของโรงพยาบาลฯ

ในเร่ืองการจดัท าผา้ป่าสามคัคีเพ่ือจดัซ้ืออุปกรณ์และเคร่ืองมือแพทย ์มอบให้กบัทางโรงพยาบาลใชป้ระโยชน์ต่อไป 

โดยมีขอ้สรุปต่างๆ ดงัต่อไปน้ี

 1. ก าหนดจดังานทอดผา้ป่าในวนัอาทิตยท่ี์ 19 สิงหาคม 2561 ณ.ห้องประชุมชั้น4 เวลา 9.00น-14.00น.

 2. รายไดท้ั้งหมดไมห่กัค่าใชจ่้าย มอบให้กบัทางโรงพยาบาล

3. ก าหนดส่งรายช่ือประธานกรรมการ,รองประธานฯและกรรมการ ทั้งหมด ภายในวนัท่ี 31 พฤษภาคม 2561 น้ี

เพ่ือรวบรวมน าไปพิมพใ์บฎีกาต่อไป

4.ทางโรงพยาบาลปากเกร็ดไดแ้จง้ผูติ้ดต่อประสานงานของโรงพยาบาลคือ คุณสุอาภรณ์ ( 081-7794388)

5.ทางสมาคมช่างโลหะเฟืองเหนือ จะเป็นผูรั้บผิดชอบเร่ืองพิธีทางสงฆ ์อาหารเล้ียงพระและผูม้าร่วมงาน

ทั้งหมด

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบและแต่งตั้งคณะท างานร่วมดงัน้ี

1. นายสุทธิชยั มณีรัตน์พงษสุ์ข

2. นายจตุรงค์ ตุลสุข

3. นายสุชาติ สหวงศว์รการ

4. นายอุดมเดช เดชเกิด

5. นายมานิต แสงจนัทร์

6. นายสมชาย เก่งกิจขจรชยั

โดยคณะท างานไดเ้สนอให้จดัพิมพใ์บฎีกา จ  านวน 1,000 ซองก่อนเพ่ือเป็นการแจง้รายละเอียดต่างๆ

และน าไปแจกจ่ายให้กบัตวัแทนกลุ่มหรือชมรมต่างๆ แทนการรอพิมพร์ายช่ือทั้งหมดโดยให้แต่ละกลุ่มหรือชมรมส่งช่ือ



ภายใน 31 มีนาคม 2561 น้ี

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบและให้คณะท างานร่วมสอมถามไปยงัชมรมและกลุ่มต่างๆเพ่ิอสรุปให้เป็นแนวทาง

เดียวกนัและให้มาแจง้ความคืบหนา้ในการประชุมคร้ังต่อไป

         3.1.2 การประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561

          คุณอุดมเดช ช้ีแจงรายละเอียดหมายก าหนดการและวาระการประชุมต่อท่ีประชุมดงัน้ี

หมายก าหนดการประชุม

8.00 น.-10.00 น.      ลงทะเบียนผูเ้ขา้ท่ีมาร่วมประชุม

10.00 น. - 10.10 น.  นายกสมาคมฯกล่าวเปิดการประชุม

10.10 น. - 11.30 น.  เร่ิมท าการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561

ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามญัประจ าปี 2561

ประธานการประชุม นายสมเกียรต์ิ     วิจิตรพนมศิลป์ นายกสมาคม

ระเบียบวาระที ่1       เร่ืองทีป่ระธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ

1.1    การแถลงผลการด าเนินงานและกิจกรรมท่ีสมาคมไดด้ าเนินการท่ีผา่นมา

1.1    การแถลงกิจกรรมของสมาคมในปี 2561

1.2   การแถลงงบบญัชีรายรับ - รายจ่าย บญัชีงบดุลในรอบปีท่ีผา่นมา

ระเบียบวาระที ่2      เร่ืองรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัประจ าปีคร้ังทีผ่่านมา

( ไมมี่ )

ระเบียบวาระที ่3      เร่ืองเสนอทีป่ระชุมพิจารณา

3.1    การเลือกตั้งผูส้อบบญัชีของสมาคม

ระเบียบวาระที ่4      เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบและมีมติอนุมติั

       3.1.3 งานครอบครูช่าง รดน า้ด าหัว มุทติาจิต ท่านอาจารย์ช่างกลพระนครเหนือ

          คุณอุดมเดช ช้ีแจงรายละเอียดหมายก าหนดการต่อท่ีประชุมดงัน้ี

หมายก าหนดการ

11.30 น. - 12.00 น. ลงทะเบียนผูม้าร่วมงาน

12.00 น. นายกสมาคมฯกล่าวเปิดงาน

12.10 น. ร่วมรับประทานอาหารและเคร่ืองด่ืม

13.30 น. เร่ิมงานรดน ้าด าหวัและครอบครูช่าง

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบและมีมติอนุมติั

3.2 เร่ือง WEB SITE เพ่ือการประชาสัมพันธ์

คุณอุดมเดชช้ีแจงความคืบหนา้ในการท างานต่อท่ีประชุมสมาคมฯดงัน้ีคือ

1. ใชช่ื้อ www.metal-north-gear.com

2. เมนูหลกัและเมนูยอ่ย

1) เก่ียวกบัสมาคม

a.ประวติัและสญัลกัษณ์

b.วตัถุประสงคส์มาคมฯ

c.ขอ้บงัคบั

2) คณะกรรมการบริหารสมาคม

a.แผนผงักรรมการปัจจุบนั



b.ท าเนียบสมาคม

3) แผนประจ าปี

a.ปฎิทินกิจกรรมประจ าปี

b.วาระ/รายงานการประชุม

4) ภาพกิจกรรม

5) ข่าวประชาสมัพนัธ์

6) สมคัรสมาชิก

7) สมคัรสมาชิก

a.สมาชิกกิตติมศกัด์ิ

b.สมาชิกสมามญัตลอดชีพ

c.สมาชิกสมามญัรายปี

8) ติดต่อสมาคม

a.แผนท่ีตั้งสมาคม

b.ติดต่อสมาคม

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบและมีมติอนุมติัแต่งตั้ง นายปรเมษฐ ศรีเสถียรและนายอรุณ คงพว่งท าหนา้ท่ีเป็นแอดมิน

เวบไซดข์องสมาคมฯ

วาระที ่4 เร่ืองรายรับรายจ่ายของสมาคม

คุณมานิต กรรมการ (ปฎิบติังานแทนเหรัญญิก) แจง้ยอดเงินในบญัชีธนาคารออมสินลงวนัท่ี 28  กุมภาพนัธ์ 2561 

       เป็นจ านวนเงิน 153,368.35 บาท

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมรับทราบ

วาระที ่5 เร่ืองอ่ืนๆ 

เร่ืองท่ี1 คุณมานิต ช้ีแจงรายละเอียดโครงการบริจาคพดัลมระบายอากาศและความร้อนให้กบัโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ต้ีดูเมน

             จงัหวดั พะเยา โดยมีความตอ้งการพดัลม จ านวน 28 ตวั ว่าก าลงัติดต่อประสานงานเร่ืองค่าใชจ่้ายทั้งหมดและน าเสนอใน

              การประชุมคร้ังต่อไป

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบ

เร่ืองท่ี3  คุณจตุรงค ์/ คุณสมชายเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองขอสนบัสนุนส่ือการเรียนการสอน และอุปกรณ์กีฬาให้กบัโรงเรียน

              วดัวิจิตรังสิตาราม อ.หนัคา จ.ชยันาท โดยทางผูอ้  านวยการโรงเรียนไดแ้จง้รายละเอียดความตอ้งการมาดงัน้ี

1.คอมพิวเตอร์และล าโพง จ านวน 5 ชุด 6. เคร่ืองปร้ินเตอร์ จ  านวน 5 ชุด

2. โตะ๊ปิงปอง จ านวน 1 โตะ๊ 7. ลูกฟตุบอล จ านวน 10 ลูก

3. ชุดเคร่ืองเขียน จ านวน 64 ชุด 8. เปตอง จ านวน 3 ชุด

4. ลูกวอลเลยบ์อล จ านวน 10 ลูก 9. ชุดกีฬานกัเรียน 18 ชุด

5. ลูกตะกร้อ จ านวน 10 ลูก 10. อุปกรณ์อ่ืนๆท่ีเห็นสมควร

มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมรับทราบและให้ช้ีแจงรายละเอียดค่าใชจ่้ายทั้งหมดในการประชุมคร้ังต่อไป

ปิดประชุมเวลา  16.00 น.

ผู้บันทึกการประชุม ผู้ตรวจ/รับรอง



(นายอุดมเดช    เดชเกิด) (นายสมเกรียติ    วิจิตรพนมศิลป์)
นายทะเบียน นายกสมาคมฯ









เร่ืองท่ี1 คุณมานิต ช้ีแจงรายละเอียดโครงการบริจาคพดัลมระบายอากาศและความร้อนให้กบัโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเบต็ต้ีดูเมน


