รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 8/๒๕๖๐
วันที่ 4 กันยายน ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นายอรรษิษฐ์

สัมพันธรัตน์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.

นายสินชัย

ถนอมสิน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
กรรมการ

3.

นางเบญจวรรณ

อุบลแก้ว

เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงานแทน

กรรมการ

ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

4.

นายณัฐพล

แสนคํา

5.

นางกาญจนา

อุบลบัณฑิต

6.

นายชัยยา

ขําสะอาด

ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรรมการ

7.

นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรรมการ

8.

นางรักใจ

กาญจนวีระ

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์

กรรมการ

9.

นางสาวนุจรีย์

ตุ้มคง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการแทน
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ

10. นางทรงลักษณ์

วรภัย

ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการและเหรัญญิก

11. นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ
2. นางบุญศิริ
เทพภูธร
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายทวีป
3. นายณรงค์
4. นายร่องกี้
5. นางปาริชาติ

โตดิลกเวชช์
บุตรโพธิ์
บุ่ยศิริรักษ์
พลเยี่ยม
บุญญาวิวัฒน์

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการแทน
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการแทนผู้อํานวยการสํานัก กรรมการ
พัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการกองแผนงาน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.20 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ติดราชการจึงมอบหมายให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีฯ ในฐานะรองประธาน ดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕60 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคร าะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0401.3/ว158
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 7 /๒๕60 เมื่อวัน ที่ 3 สิงหาคม ๒๕60 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 18 สิงห าคม 2560
ไม่ มีผู้ ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดให้การรับรองฯ (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การรายงานการเพิ่ม – ลด ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจาปี ๒๕60
ด้วยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๔7 หมวด ๔ ข้อ ๑๘ กําหนดให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น และแจ้ง
บัญชีรายชื่อของสมาชิกที่ตายหรือการพ้นจากสมาชิกภาพ ตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดให้แก่นายทะเบียนภายใน
สามสิบวันนับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี
และตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๗ ข้อ ๓๓ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด
และเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน เมื่อครบกําหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันดังกล่าว
และเมื่อถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งสํา เนาทะเบียนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น แจ้งการพ้น
จากสมาชิกภาพ และสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุต่างๆ ให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน นับแต่วัน
สิ้นเดือนมิถุนายน
สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้สํารวจและจัดทําทะเบียนสมาชิกที่ได้สมัครเพิ่มและสมาชิก
ที่พ้นจากสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕9 ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕60 และแจ้งบัญชีรายชื่อของ
สมาชิกที่ตายหรือการพ้นจากสมาชิกภาพตามแบบดังกล่าว
ไปยังนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ
(อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) เรียบร้อยแล้ว สรุปรายละเอียด ดังนี้
๑) ยอดสมาชิกคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕9
จํานวน 9,296 ราย
๒) สมาชิกสมัครใหม่เพิ่มขึ้น (ประเภทสามัญ)
จํานวน 178 ราย
๓) สมาชิกสมัครใหม่เพิ่มขึ้น (ประเภทสมทบ)
จํานวน
9 ราย
4) สมาชิกพ้นสภาพ (ตาย และลาออก )
จํานวน 109 ราย
5) สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุต่างๆ
จํานวน 49 ราย
คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕60
จํานวน 9,374 ราย
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕60 วันที่ 4 กันยายน ๒๕60
3.2.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 10 ราย ดังนี้
เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 7 ราย
๑) นายสุนทร วัฒนเจริญ
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1561
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
โรคชรา
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ๒๕60
๒) นายชิต รัตนะ
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1966
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
สาเหตุ กระดูกอักเสบ
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน ๒๕60
3) นายสมบูรณ์ ชาลีรินทร์
อดีตข้าราชการ(ลาออก) สมาชิกเลขที7889
่
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
สาเหตุ เส้นเลือดสมองตีบ
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ๒๕60
4) นายนุพันธ์ นุตมา
ลูกจ้างเกษียณ สมาชิกเลขที่ 2165
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ ปอดติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ๒๕60
5) นางนิตยากร ทอดทอง
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 8430
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
สาเหตุ ฆ่าตัวตายด้วยการแขวนคอ
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕60
6) นายรวิ ฉัตรทอง
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 3825
สังกัด ส่วนกลาง
โรค มะเร็งปอด
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม ๒๕60
7) นางสายหยุด เฉลยศักดิ์
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 1977
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สาเหตุ ภาวะเลือดเป็นกรดจากไตวายระยะสุดท้าย
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม ๒๕60
เป็นสมาชิกสมทบ
1) นางทองพูน ภูพลอย

จานวน 3 ราย
สมาชิกเลขที่ 0613
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
โรค เบาหวาน
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕60
2) นายบุญมา สีละพัฒน์
สมาชิกเลขที่ 1619
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร
โรค หลอดเลือดในสมองตีบ
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕60
3) นายเสงี่ยมศักดิ์ โมกศรี
สมาชิกเลขที่ 0128
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
สาเหตุ เลือดออกในสมอง
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ๒๕60
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
รายการสมาชิก
๑. ยอดสมาชิกยกมา
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 7/๒๕60 วันที่ 3 ส.ค. 60)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 7/๒๕60วันที่ 3 ส.ค. 60)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว(ครั้งที่ 7/๒๕60 วันที่ 3 ส.ค. 60)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 7/๒๕60 วันที่ 3 ส.ค. 60)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,734
๒,107
๗,841

รวม

๑,๕20

9,361

+85

-

+85

-

+85

-

-

-

-

-

-1
-

-6
-

-7
-

-3
-

-10
-

-

-1

-1

-1

-2

๕,818

๒,100

๗,918

๑,๕16

9,434

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 1 กันยายน ๒๕60 )
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 1 กันยายน ๒๕60)
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 1 กันยายน ๒๕60)
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกฯ

จํานวน ๖,399
จํานวน
๑24
จํานวน
71
จํานวน 6,610
จํานวน 5,818
คิดเป็นร้อยละ 88
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน
776
คิดเป็นร้อยละ 12

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

สมาชิก
สมทบ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

5
3.3 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/๒๕60
3.3.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560
รายรับ
๑. ยอดยกมา (ธนาคาร)
2. รับเงินสงเคราะห์

3,500,177.81 บาท
2,231,941.00 บาท
5,732,118.81 บาท

รวมรายรับ
รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1582, 1586 - 1599
2. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ 2 ราย 1553, 1557
3. ค่าพวงหรีด
รวมรายจ่าย

900,096.00
101,828.69
2,624.00
1,004,548.69

บาท
บาท
บาท
บาท

รายรับมากกว่ารายจ่าย 4,727,570.12 บาท (5,732,118.81 – 1,004,548.69)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามสมุดคู่ฝาก
ประกอบด้วย
1.
บัญชีธนาคารออมสินฝากประจํา
เลขที่ ๓๔๓๘๓๐๐๐๗๗๒-๔
2.
บัญชีธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ (สงเคราะห์)
เลขที่ 955007604-0
3.
บัญชีธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ (เงินรับฝาก)
เลขที่ 955009245-3
4.
บัญชีธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ (ล่วงหน้า)
เลขที่ 955009242-9
5.
บัญชีธนาคารกรุงไทยออมทรัพย์ (บริหาร)
เลขที่ 955009244-5
รวมเป็นเงิน

4,727,570.12 บาท
12,887.41
2,903,472.15
135,313.20
1,251,162.45
424,734.91
.
4,727,570.12 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 100/2559
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

6
3.3.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที๑่ ได้จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกจํานวน 15 ราย จํานวนเงิน 900,096.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.

สงเคราะห์
เลข
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
ทะเบียน
1582 นายสุธรรม บุณยพิพัฒน์
1475
(บํานาญ ส่วนกลาง)
1586 นายธีรวิทย์ อินทยุง
0309
(บํานาญ จังหวัดสุรินทร์)
1587 นายวิสิษฐ์ แก้วสุวรรณ
0791
(บํานาญ จังหวัด
มหาสารคาม)
1588 นางดารา จิตราวัตร
3725
(บํานาญ จังหวัดฉะเชิงเทรา)

5.

1589

6.

1590

นายสมจิต คัมภีรภาพสุนทร

(บํานาญ ส่วนกลาง)
นายสมศักดิ์ มูลมืด

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ สมองตายจากการ
ขาดเลือด
สามัญ สันนิษฐานว่าสมอง
ฝ่อวัยชรา
สามัญ ปอดติดเชื้อ

จํานวนเงิน
วัน/เดือน/ปี
ที่จ่าย (บาท)
ที่จ่ายเงิน
60,000.00 1 ส.ค. 60

สามัญ

0083

สามัญ

6223

สามัญ

0160

สามัญ

1561

60,008.00

4 ส.ค. 60

60,008.00

4 ส.ค. 60

เส้นเลือดหัวใจตีบ

60,008.00

9 ส.ค. 60

โรคมะเร็งต่อม
ลูกหมาก
โรคมะเร็งในตับ

60,000.00

9 ส.ค. 60

60,008.00

9 ส.ค. 60

60,008.00

9 ส.ค. 60

สามัญ

โรคหลอดเลือดหัวใจ
ตีบและปอดติดเชื้อ
โรคชรา

1966

สามัญ

กระดูกอักเสบ

60,008.00 15 ส.ค. 60

3587

สามัญ

เส้นเลือดในสมองตีบ

60,008.00 17 ส.ค. 60

0613

สมทบ

โรคเบาหวาน

60,008.00 17 ส.ค. 60

2165

สามัญ

ปอดติดเชื้อ

60,008.00 17 ส.ค. 60

1619

สมทบ

60,008.00 17 ส.ค. 60

8430

สามัญ

โรคหลอดเลือดใน
สมองตีบ
ฆ่าตัวตายด้วยการ
แขวนคอ

3825

สามัญ

โรคมะเร็งปอด

60,000.00 24 ส.ค.60

(ข้าราชการ
จังหวัดกําแพงเพชร)

7.

1591

8.

1592

9.

1593

10.

1594

11.

1595

12.

1596

13.

1597

14.

1598

15.

1599

นายฉวี แย้มส้ม
(จังหวัดหนองบัวลําภู)
นายสุนทร วัฒนเจริญ
(บํานาญ จังหวัดยะลา)
นายชิต รัตนะ
(บํานาญ จังหวัดสงขลา)
นายสมบูรณ์ ชาลีรินทร์
(จังหวัดชัยภูมิ)
นางทองพูน ภูพลอย
(จังหวัดกาฬสินธุ์)
นายนุพันธ์ นุตมา
(จังหวัดอุบลราชธานี)
นายบุญมา สีละพัฒน์
(จังหวัดยโสธร)
นางนิตยากร ทอดทอง
(ข้าราชการ
จังหวัดขอนแก่น)
นายรวิ ฉัตรทอง
(บํานาญ ส่วนกลาง)
รวม

60,008.00 15 ส.ค. 60

60,008.00 18 ส.ค. 60

900,096.00
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ที่
1.
2.

2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกจํานวน 2 ราย จํานวนเงิน
101,828.69 บาท รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
เลข
สมาชิก
จํานวนเงินที่จ่าย วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-สกุล/สังกัด
สาเหตุการเสียชีวิต
รายที่
ทะเบียน ประเภท
(บาท)
ที่จ่ายเงิน
1553 นายเสรีภาพ ภาดรภาพ
0590 สมทบ ติดเชื้อในกระแส
50,914.35 31 ก.ค. 60
(ส่วนกลาง)
เลือด
1557 นายสุพจน์ ไชยนุวงศ์
5395 สามัญ สมองตีบรุนแรง
50,914.35 8 ส.ค. 60
(ส่วนกลาง)
รวม
101,828.69
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 8/๒๕60 วันที่ 4 กันยายน ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ซึ่งมีคุณสมบัติ
และหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบฯเป็นสมาชิกสามัญจํานวน 1 ราย ดังนี้
ที่

เลข
ทะเบียน

1.

10173 นางสาวสุภารี บุญนฤธี

ชื่อ – สกุล

อายุ
(ปี)

ตําแหน่ง

37

นิติกรชํานาญการ

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ/โอน

สังกัด/
จังหวัด

17/10/2559 กองการเจ้าหน้าที่
(รับโอน)

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 13 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชําระเงินค่าสมัครถูกต้องตามระเบียบนี้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับผู้สมัครตามรายชื่อดังกล่าว จานวน 1 รายเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.

( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธร
ภูธผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

อุทัยวรรณ มินสุวรรณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ )
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ รักษาราชการแทน
เลขานุการกรม
เลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

