รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 3/๒๕๖๐
วันที่ 30 มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นายทวีป

บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.

นายสินชัย

ถนอมสิน

ผู้ตรวจราชการกรม

3.

นายกู้เกียรติ

ญาติเสมอ

กรรมการ

4.

นายธงชัย

บุตรนุชิต

5.
6.

นายร่องกี้
นายชัยยา

พลเยี่ยม
ขําสะอาด

ผู้อํานวยการกลุ่มประสานงานการพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐแทน
ผู้อํานวยการ สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน
ผูอ้ ํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
สถาบันการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน

7.

นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรรมการ

8.

นางปาริชาต

บุญญาวิวัฒน์

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

กรรมการ

9.
10.

นายกิติพล
นางทรงลักษณ์

เวชกุล
วรภัย

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

11.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ
2. นางชยาณี
มัจฉาเดช
3. นางบุญศิริ
เทพภูธร

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สํานักงานเลขานุการกรม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายอรรษิษฐ์
3. นายณรงค์

โตดิลกเวชช์
สัมพันธรัตน์
บุ่ยศิริรักษ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

4. นายศุภกร

มูลสุวรรณ

ติดราชการ

5. นางรักใจ

กาญจนะวีระ

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์

ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีฯ ในฐานะ รองประธาน ดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0401.3/ว056
ลงวันที่ 3 มีนาคม 2560 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 2 /๒๕60 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕60 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 16 มีนาคม 2560
มีผู้ขอแก้ไข คือกองแผนงาน ขอแก้ไขชื่อ “นางปาริชาติ ” เป็น “นางปาริชาต ” และ “ผู้อํานวยการกองแผน ” เป็น
“ผู้อํานวยการกองแผนงาน ”ฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ดําเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การลดระยะเวลาในการจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรก
ตามมติที่ประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ มอบฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
และฝ่ายเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ หาแนวทางร่วมกันในการดําเนินการเพื่อจะลดขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน
ดังกล่าวและทําให้เงินไปถึงมือผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ได้อย่างรวดเร็วขึ้น โดยอย่างช้าให้ทันภายในระหว่างที่มีการ
จัดงานศพได้จะเป็นการดี
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕55 หมวด 6 ข้อ 27 ดังนี้
(๑) จ่ายเงินงวดแรก ภายใน 5 วันทําการ นับจากได้รับเอกสารยื่นเรื่องราวขอรับเงินถูกต้องครบถ้วน
(๒) งวดที่ ๒ จ่ายส่วนที่เหลือเมื่อได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาชิกครบถ้วน ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ใบสําคัญรับเงินงวดที่ 1 จากผู้รับเงินสงเคราะห์
เหรัญญิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ : ได้พิจารณาจากระเบียบฯ แล้ว จะสามารถจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรก ให้ได้เ ร็ว
ที่สุดหลังจากที่ได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง เนื่องจากกระบวนการจ่ายเงิน สงเคราะห์ ไม่ได้จ่ายโดยตรงให้กับผู้มีสิทธิ
รับเงินสงเคราะห์ แต่จะจ่ายไปที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เพื่อจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ์รับเงิน อีกต่อหนึ่ง และการมอบเงิน
ในช่วงจัดงานศพนั้น เป็นเรื่องละเอียดอ่อนและเป็นเรื่องที่กระทบต่อจิตใจ จึงเห็นว่าควรจ่ายตามระบบจะเป็นการดี
ประธาน : ในหลักการใช้ขั้นตอนแบบเดิมคือให้จ่ายเงินสงเคราะห์ตามระบบ โดยห้วงระยะเวลาที่ใช้ไม่เกิน๑๔ วันนับจาก
ยื่นเรื่องที่จังหวัดได้หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันระบบเทคโนโลยีเจริญขึ้นการส่งหนังสือสามารถส่งทางอีเมลล์หรือระบบโอเอได้
สําหรับเงินก็โอนเข้าบัญชี ซึ่งใช้ระยะเวลาเพียงหนึ่ง วัน จังหวัดก็ สามารถเบิกถอน ไปจ่ายให้กับผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์
น่า จะใช้ระยะเวลา ประมาณสองสัปดาห์นับจากวัน ที่จังหวัดรับเอกสารหลักฐานครบ กรณีนี้ จึง ต้องกําชับจังหวัดให้รีบ
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของเอกสารหลักฐานเพื่อส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินการต่อไป
เหรัญญิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ : เนื่องจากไม่สามารถที่จะกําหนดระยะเวลาการส่งหลักฐานของจังหวัดได้ เห็น
ควรนับระยะเวลาจาก ฝ่ายเลขานุการ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ รับเอกสารหลักฐานครบจนถึง กระบวนการที่ส่งเงินถึง
จังหวัดไม่ ควรเกิน ๑๕ วัน ควรจะ ควบคุมที่ระยะเวลาหลัง จากฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจเอกสารหลักฐานครบส่งถึง ฝ่าย
เหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ซึ่งฝ่ายเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะหาวิธีการเพื่อ ลดระยะเวลาในการเบิก
จ่ายเงินต่อไป
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จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบ โดยให้ดําเนินการดังนี้
1. ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ตามระบบเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง จึงเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
2. ปรับลดขั้นตอนการขอรับเงินสงเคราะห์ให้กระชับขึ้น เพื่อ ลดระยะเวลาในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์
งวดแรกใ ห้อยู่ในห้วงระยะเวลา หนึ่งสัปดาห์ หรือ ไม่เกิน ๗ วันทําการ นับจากวันที่ ฝ่ายเลขานุการ การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ได้รับเอกสารหลักฐานครบ และดําเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง ภายในระยะเวลา
ไม่เกิน 2 วันทําการแล้วส่งเอกสารหลักฐานให้ฝ่ายเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะ ห์ฯ ดําเนินการเบิกจ่ายภายใน
ระยะเวลา 5 วันทําการ
3. กําชับหน่วยงานในสังกัด กรณีมีสมาชิกเสียชีวิตให้รีบดําเนินการตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ดําเนินโดยเร็ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
4.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 15 ราย
เป็นสมาชิกสามัญ 12 ราย ดังนี้
๑) นายเทียนวัน ตันโลหะกุล
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 5714
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
สาเหตุ ปอดติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๕9
๒) นางกุลธารินทร์ แย้มงาม

ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 4470
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
โรค มะเร็งปากมดลูกระยะแพร่กระจาย
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ๒๕60

3) นางสุรณี ชาติวงศ์

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 3831
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
โรค มะเร็งลําไส้กระจายไปที่ปอด
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕60

4) นายชวลิต กุลโมรานนท์

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 0636
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
สาเหตุ ลิ้นหัวใจรั่ว ไตวาย
เมื่อวันที่ 13 มกราคม ๒๕60

5) นายประสิทธิ์ ศรีมุลตรี

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1333
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
สาเหตุ ลิ่มเลือดอุดตันในปอด
เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ๒๕60

6) นายสมบูรณ์ กมลเพชร

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 2049
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สาเหตุ ขาดอากาศหายใจจากการสําลักอาหาร
เมื่อวันที่ 21 มกราคม ๒๕60
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7) นางบําเพ็ญ มานะวงษ์

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 2399
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์
สาเหตุ ปอดติดเชื้อ
เมือ่ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ ๒๕60

8) นางสาวนฤมล สันติพิทักษ์

ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 7072
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี
โรค มะเร็งปอด
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕60

9) นายสมพงษ์ ใจสุภาพ

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 927
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยา
สาเหตุ ไม่ทราบสาเหตุการตาย
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ ๒๕60

10) นางสาวประไพ ชลารักษ์

ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 8596
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี
สาเหตุ กระดูกสันหลังส่วนคอหัก
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ๒๕59

11) นางสุดาพร ภูละคร

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 234
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
สาเหตุ เกลือแร่ในเลือดผิดปกติ
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม ๒๕60

12) นายปิยะ สิริสิงห

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 171
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
สาเหตุ ความดันสูงทําให้เลือดออกในสมอง
เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม ๒๕59

เป็นสมาชิกสมทบ 3 ราย ดังนี้
1) นางสําราญ กิติพัฒน์มนตรี

สมาชิกเลขที่ 1298
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
โรค ไตวายเรื้อรัง
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ๒๕60

2) นายเสรีภาพ ภาดรภาพ

สมาชิกเลขที่ 590
สังกัด ส่วนกลาง
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม ๒๕60

3) ว่าที่ ร.ต.ท.กําแพง ดวงตาเสือ

สมาชิกเลขที่ 691
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ ล้มศรีษะกระแทกพื้น
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ๒๕60

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

5
4.1.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
รายการสมาชิก
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๑. ยอดสมาชิกยกมา
๕,571
๒,140
๗,711
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
+153
+153
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่ 28 ก.พ. 60)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่ 28
ก.พ. 60)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
-3
-9
-12
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่
28 ก.พ.. 60)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 2/๒๕60 วันที่ 28 ก.พ. 60)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบนั มี

๕,721

๒,131

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 27 มีนาคม ๒๕60 )
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 27 มีนาคม ๒๕60)
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 27 มีนาคม ๒๕60)
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกฯ

๗,852

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕21

9,232

-

+153

-

-

-3
-

-15
-

-

-

๑,๕18

9,370

จํานวน ๖,460
จํานวน
๑29
จํานวน
67
จํานวน 6,656
จํานวน 5,721
คิดเป็นร้อยละ 86
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน
935
คิดเป็นร้อยละ 14

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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4.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/๒๕60
4.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 23 มีนาคม 2560
รายรับ
๑.
2.
3.
4.

ยอดยกมา (ธนาคาร)
รับเงินสงเคราะห์
รับเงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายรับ

1.
2.
3.
4.

จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1539-1550
จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ 2 ราย 1509
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
ค่าพวงหรีด
รวมรายจ่าย

3,227,293.13
1,505,656.00
9,980.00
1,154.44
4,744,083.57

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

720,096.00
84,431.56
1,154.44
708.00
806,390.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 3,937,693.57 บาท (4,744,083.57 – 806,390.00)
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

3,937,693.57 บาท
12,887.41
2,156,972.93
110,051.12
1,251,162.45
406,619.66
.
3,937,693.57 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 100/2559
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที๑่ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 12 ราย จํานวนเงิน 720,096.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่

สงเคราะห์
รายที่

1.

1539

2.

1540

3.

1541

4.

1542

5.

1543

6.

1544

7.

1545

8.

1546

9.

1547

10.

1548

11.

1549

12.

1550

ที่
1.

ชื่อ-สกุล/สังกัด
นายมานพ คําจริง
(ข้าราชการ จังหวัดอุบลราชธานี)
นายวรวุธ อัมวรรณ
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)
นายเกรียงไกร ศรีขาว
(บํานาญ จังหวัดอุบลราชธานี)
นายบัวพันธ์ โสดระดี
(บํานาญ จังหวัดอํานาจเจริญ)
นายเทียนวัน ตันโลหะกุล
(บํานาญ จังหวัดปัตตานี)
นางกุลธรารินทร์ แย้มงาม
(ข้าราชการ จังหวัดพิษณุโลก)
นางสุรณี ชาติวงศ์
(บํานาญ จังหวัดอุบลราชธานี)
นายชวลิต กุลโมรานนท์
(บํานาญ จังหวัดนครพนม)
นายประสิทธิ์ ศรีมุลตรี
(บํานาญ จังหวัดเพชรบุร)ี
นางสําราญ กิติพัฒน์มนตรี
(จังหวัดอุบลราชธานี)
นายสมบูรณ์ กมลเพชร
(บํานาญ จังหวัดนครราชสีมา)
นางบําเพ็ญ มานะวงษ์
(บํานาญ จังหวัดกาฬสินธุ)์
รวม

เลข
ทะเบียน

สมาชิก
ประเภท

6930

สามัญ

หัวใจวายฉับพลัน

60,008.00 24 ก.พ.60

0227

สามัญ

โรคมะเร็งปอด

60,008.00

2 มี.ค.60

2399

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

60,008.00

2 มี.ค.60

0872

สามัญ

โรคมะเร็งท่อน้ําดี

60,008.00

2 มี.ค.60

5714

สามัญ

ปอดติดเชื้อ

60,008.00

9 มี.ค.60

4470

สามัญ

60,008.00

9 มี.ค.60

3831

สามัญ

60,008.00

9 มี.ค.60

0636

สามัญ

โรคมะเร็งปากมดลูก
ระยะแพร่กระจาย
โรคมะเร็งลําไส้กระจาย
ไปที่ปอด
ลิ้นหัวใจรั่วไตวาย

60,008.00

9 มี.ค.60

1333

สามัญ

ลิ่มเลือดอุดตันในปอด

60,008.00 22 มี.ค.60

1298

สมทบ

ไตวายเรื้อรัง

60,008.00 22 มี.ค.60

2049

สามัญ

60,008.00 22 มี.ค.60

2021

สามัญ

ขาดอากาศหายใจจาก
การสําลักอาหาร
ปอดติดเชื้อ

สาเหตุการเสียชีวิต

จํานวนเงินที่
จ่าย (บาท)

วัน/เดือน/ปี
ที่จ่าย

60,008.00 22 มี.ค.60
720,096.00

2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 1 ราย จํานวนเงิน 84,431.56 บาท
รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
เลข
สมาชิก
จํานวนเงินที่จ่าย วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-สกุล/สังกัด
สาเหตุการเสียชีวิต
รายที่
ทะเบียน ประเภท
(บาท)
ที่จ่าย
1509 นายเรืองวิทย์ เรืองสิร์กุล
1715 สมทบ โรคมะเร็งใน
84,431.56 9 มี.ค.60
กระเพาะอาหาร
รวม
84,431.56
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

8
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 30 มีนาคม ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯจํานวน 6 ราย ดังนี้
เป็นสมาชิกสามัญจํานวน 3 ราย
ชื่อ – สกุล

อายุ
(ปี)

ตําแหน่ง

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ

1. 10069 นางอังคณา โชติพันธ์

31

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

1/11/2553

2. 10070 นางเครือวัลย์ บุญหวัง

33

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

24/11/2549 ศรีสะเกษ

3. 10071 นางสาวเยาวนิจ กลั่นนุรักษ์

53

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

29/11/2534

อายุ
(ปี)

คู่สมรส/สังกัด

ที่

เลข
ทะเบียน

สังกัด/
จังหวัด
พังงา

สํานักงานเลขานุการกรม

สมาชิกสมทบ จํานวน 3 ราย
ที่

เลขทะเบียน

ชื่อ – สกุล

1.

1920

นายบรรพต บุญคงเกิด

31

นางอังคณา โชติพันธ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
สมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียนที10069
่

2.

1921

นายชีวสาธน์ บุญหวัง

41

นางเครือวัลย์ บุญหวัง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัศดรีสะเกษ
สมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียนที100
่ 70

3.

1922

นายประธาน พลโลหะ

56

นางจูมทอง พลโลหะ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัศดรีสะเกษ
สมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียนที7549
่

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุ มชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 13 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชําระเงินค่าสมัครถูกต้องตามระเบียบนี้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับผู้สมัครจานวน 6 ราย ตามรายชื่อดังกล่าว เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ

9
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
๖.1 ความก้าวหน้าของการปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ตามที่ สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สานักงานเลขานุการกรม แจ้งให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
สังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ บุคคลภายนอก ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกโดยกรอกข้อมูล รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงิน
สงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อจะได้ดาเนินการแก้ไขในระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องนั้น
ฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ขอรายงานผลความก้าวหน้าในปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก ดังนี้
สังกัด
สพจ.
ศพช.
ส่วนกลาง
บุคคลภายนอก
บํานาญส่วนกลาง

จานวน
76 จว.
11 ศูนย์
15 หน่วยงาน
904 ราย
๓๐๘ ราย
รวม

ส่งแล้ว
34 จว.
6 ศูนย์
10 หน่วยงาน
76 ราย
110 ราย

จานวน (ราย)
623
61
67
76
110
937 ราย

ซึ่งในขณะนี้ อยู่ระหว่างการบันทึกข้อมูลสมาชิก ใกล้แล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๑๐ ของจานวนสมาชิกทั้งหมด
๙๓๗๐ ราย และคาดว่ายังมีการส่งข้อมูลมาให้ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

