รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 2 /๒๕๕9
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นายอรรษิษฐ์

สัมพันธรัตน์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รองประธานกรรมการ

2.

นางไพเราะ

รอยตระกูล

รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

กรรมการ

3.

นายไพศาล

สุขปัญญา

กรรมการ

4.
5.

นางอัจฉราวรรณ
นายธงชัย

มณีขัติย์
บุตรนุชิต

6.

นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

7.

นางกฤษฏา

ศรีโยธา

8.

นายสรสาสน์

สีเพ็ง

9.

นางสาวนุจรีย์

ตุ้มคง

10.

นายวิฑูรย์

11.

นายทรงพล

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ กรรมการ
แทนผู้อํานวยการกองแผนงาน
ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
กรรมการ

กรรมการ

นวลนุกูล

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
แทนผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อํานวยการกองคลัง

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญศิริ

เทพภูธร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นางสายพิรุณ
3. นายทวีป
4. นางสาวเพ็ญแข
5. นายณรงค์

โตดิลกเวชช์
น้อยศิริ
บุตรโพธิ์
ศรีสุทธิกุล
บุ่ยศิริรักษ์

กรรมการและเหรัญญิก

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.00น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ติดราชการเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีฯ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕9
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท
0401.3/ว3
ลงวันที่ 11 มกราคม 2559 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุมการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 1 /๒๕๕9 เมื่อวันที่ 5 มกราคม ๒๕๕9 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 15 มกราคม 2559
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
3.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 6 ราย
เป็นสมาชิกสามัญ 5 ราย ดังนี้
๑. นางสุริยา ฤทธิแผลง
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1247
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕8
๒. นายขวัญชัย ยะสะกะ
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 3037
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
โรค มะเร็งตับ
เมื่อวันที่ 17 มกราคม ๒๕๕9
3. นายจรูญ ไตรลาศ
สมาชิกเลขที่ 4646
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สาเหตุ สมองฝ่อในวัยชรา
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๕8
4. นายทองสุข พระบาง
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 1095
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สาเหตุ ภาวะปอดติดเชื้อและการหายใจล้มเหลว
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน ๒๕๕8
5. นางลําดวน บุญลี
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 840
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
โรค มะเร็งลําไส้ใหญ่
เมื่อวันที่ 20 มกราคม ๒๕๕9
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เป็นสมาชิกสมทบ 1 ราย ดังนี้
1. นางฉลวย ต่อพลธรรม
สมาชิกเลขที่ 767
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
สาเหตุ ปอดอักเสบติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
สมาชิก
รายการสมาชิก
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
สมทบ
อื่น ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๑. ยอดสมาชิกยกมา
๕,511
๒,261
๗,772 ๑,๕50
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
+2
+2
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันที่ 5 ม.ค.๕9)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
-1
-4
-5
-1
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่1/๒๕๕9 วันที่ 5 ม.ค.๕9)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
5,512
2,257
7,769 ๑,๕๔๙

รวม
9,322
+2
-6
9,318

สรุปยอดรวมของสมาชิก ณ การประชุมครัง้ ที่ 2/2559 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 สมาชิกลดลงจานวน 4 ราย
ปัจจุบันมี
ข้าราชการ ( ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 )
จํานวน ๖,529 ราย
ลูกจ้างประจํา (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9)
จํานวน ๑43 ราย
พนักงานราชการ (ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9)
จํานวน
64 ราย
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
จํานวน 6,736 ราย
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทีเ่ ป็นสมาชิกฯ
จํานวน 5,512 ราย
คิดเป็นร้อยละ 81.8
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 1,224 ราย
คิดเป็นร้อยละ 18.2
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 2/๒๕๕9
3.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 29 มกราคม 2559
รายรับ
๑.
๒.
3.
4.
5.

ยอดยกมา (ธนาคาร)
รับเงินสงเคราะห์ฯ
เงินรับฝาก
ดอกเบี้ย
รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1%)
รวมรายรับ

.

2,731,090.92
1,420,595.00
23,735.00
8,565.80
13,947.50
4,197,934.22

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

210,056.00
1,022,974.40
13,947.50
1,246,977.90

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1438-1444
2. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ 2 ราย 1428-1436
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1%)
รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 2,950,956.32 บาท (4,197,934.22 – 1,246,978.00)
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

2,950,956.32 บาท
12,690.48
1,288,492.49
915,999.05
249,808.89
483,965.41
.
2,950,956.32 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 110/2558
จํานวน 1,000,000.- บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2559
- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 111/2558
จํานวน 1,000,000.- บาท วันที่ครบกําหนด 4 พฤศจิกายน 2559
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

5
3.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 7 ราย จํานวนเงิน 210,056.00บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1438 นายธนชัย จิตรคาม
(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
อุดรธานี)
1439 นางอรุณี นิตินันทิกานต์
(จังหวัดเชียงราย)

เลข
ทะเบียน
1306
7653

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สมทบ สันนิษฐานว่าเสียชีวิต
จากภาวะกล้ามเนื้อ
หัวใจขาดเลือด
สามัญ มะเร็งเต้านมระยะ
สุดท้าย

จํานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
30,008.00 29 ธ.ค.58
30,008.00 29 ธ.ค.58

3.

1440

นายบัญชา หอมดี
(บํานาญ จังหวัดอุบลราชธานี)

2718

สามัญ

ปอดติดเชื้อ

30,008.00 29 ธ.ค.58

4.

1441

นางวาสนา ภูขยัน
(ข้าราชการ จังหวัดชัยภูม)ิ

6428

สามัญ

โรคภูมิแพ้ตัวเอง

30,008.00 29 ธ.ค.58

5.

1442

นางฉลวย ต่อพลธรรม
(จังหวัดศรีสะเกษ)

0767

สมทบ

ปอดอักเสบติดเชื้อ

30,008.00 13 ม.ค.59

6.

1443

นางสุริยา ฤทธิ์แผลง
(บํานาญ จังหวัดตาก)

1247

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,008.00 13 ม.ค.59

7.

1444

นายจรูญ ไตรลาศ
(บํานาญ จังหวัดนครราชสีมา

4646

สามัญ

สมองฝ่อในวัยชรา

รวม

30,008.00 28 ม.ค.59
210,056.00

2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 12 ราย จํานวนเงิน 1,022,974.40บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
เลข
รายที่
ทะเบียน
1425 นายกุศล เหล่าภักดี
2817
(ข้าราชการ จังหวัด
ขอนแก่น)
1426 นายสุรัตน์ พรหมมาลี
4793
(บํานาญ จังหวัดฉะเชิงเทรา)
1427

นางสนม สุจริตจิตร
(บํานาญ จังหวัดนครปฐม)

4462

สมาชิก สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ มะเร็งปอด

จํานวนเงินที่ วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
85,209.70 20 ม.ค.59

สามัญ

85,284.70 20 ม.ค.59

สามัญ

ภาวะหัวใจและระบบ
ทางเดินหายใจ
ล้มเหลวจากโรคหัวใจ
มะเร็งลําไส้

85,284.70 20 ม.ค.59

6
ที่

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
4. 1428 นางสกลกานต์ มูลกันยา
(บํานาญ จังหวัด
หนองบัวลําภู)
5. 1429 นายอารมณ์ สํารวมรัมย์
(บํานาญ จังหวัดบุรีรัมย์)
6. 1430 นายชูฤทธิ์ บุศเนตร
(บํานาญ จังหวัดร้อยเอ็ด)
7. 1431 นายอ้น วงศ์ภูผานนท์
(จังหวัดนครพนม)
8. 1432 นายสุดใจ ภิรมย์รักษ์
(จังหวัดอุบลราชธานี)
9. 1433 นายจรุง พัฒน์มณี
(บํานาญ จังหวัด
กําแพงเพชร)
10. 1434 นางศุกร วรรณพุทธรักษ์
(ส่วนกลาง)
11. 1435 นางสุรัตน์ แก้วเนตร
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)
12. 1436 นายชวาล ไชยทะเศรษฐ์
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)

เลข
ทะเบียน
4123

สมาชิก สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ มะเร็งเต้านม

2625

สามัญ

1228

จํานวนเงินที่จ่าย วัน/เดือน/ปี
(บาท)
85,209.70 20 ม.ค.59
85,284.70 20 ม.ค.59

สามัญ

ไตวายเฉียบพลันติด
เชื้อในกระแสเลือด
โรควัณโรคปอด

0637

สามัญ

โรคชรา

85,209.70 20 ม.ค.59

2834

สามัญ

หายใจล้มเหลว

85,284.70 20 ม.ค.59

0337

สามัญ

มีเลือดออกในสมอง

85,209.70 20 ม.ค.59

0372

สมทบ

85,217.70 25 ม.ค.59

3666

สามัญ

ติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ
โรคชรา

2056

สามัญ

เส้นเลือดแดงใหญ่
แตก

85,284.70 20 ม.ค.59

รวม

85,209.70 20 ม.ค.59

85,284.70 20 ม.ค.59

1,022,974.40

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯจํานวน 3 รายดังนี้
สมาชิกสามัญ จํานวน 2 ราย
อายุ
(ปี)

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ

สังกัด/
จังหวัด

ที่

เลข
ทะเบียน

1.

9821

นายถวิล ปิ่นศักดิ์

58 เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน 22/04/2522

พะเยา

2.

9822

น.ส.จิตรเลขา กันพิบูลย์

28 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 22/18/2554

สํานักพัฒนาทุนและ
องค์กรการเงินชุมชน

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

7
สมาชิกสมทบ จํานวน 1 ราย
ที่
1.

เลขทะเบียน

1912

อายุ
คู่สมรส/สังกัด
(ปี)
57 นายถวิล ปิ่นศักดิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอภูซาง จังหวัดพะเยา
สมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียนที9821
่

ชื่อ – สกุล
นางบรรจง ปิ่นศักดิ์

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับสมั ครสมาชิกใหม่ จานวน 3 ราย
4.2 สมาชิกลาออก จานวน 2 ราย ดังนี้
สมาชิกสามัญ
๑. นางสุภรัตน์ ตนะทิพย์
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9793 สังกัด จังหวัดนราธิวาส
ขอลาออกเนื่องจากลาออกจากราชการ
2. นางสาวสุพรรณี ไชยวรรณ
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9791 สังกัด จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอลาออกเนื่องจากลาออกจากราชการ
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน 2 ราย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
5.1 การนาเงิน ในบัญชี เงิน ฝากธนาคาร ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯกรมการพัฒนาชุมชน ไปฝากกับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรม แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรนําเงินในบัญชี
เงินฝากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบัน ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯกรมการพัฒนาชุมชน ไปใช้
บริการเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อจะได้ผลตอบแทนอั
ตราดอกเบี้ยที่สูงกว่า
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเหรัญญิก ฯและฝ่ายเลขานุการฯ ร่วมกัน พิจารณาว่าสามารถโอนย้ายบัญชีเงินฝากที่มีอยู่ กับ
ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย ไปใช้บริการเงิน ฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชนนั้น จะเป็นการ
ผิดระเบียบฯหรือไม่ สามารถที่จ ะดําเนินการได้หรือไม่ อย่างไร และหาข้อมูลเปรียบเทียบการนําเงินไปฝากกับสถาบัน
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ของหน่วยงานอื่นๆ มาเทียบเคียง เพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
( ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

