รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 8 /๒๕๕9
วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นางสายพิรุณ

น้อยศิริ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.

นายทวีป

บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
รองประธาน

3.

นางคําแข

ธรรมนิยาย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

กรรมการ

4.

นางพรทิพย์

ไชยวัฒน์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

5.

นายณรงค์

บุ่ยศิริรักษ์

6.

นายไพศาล

สุขปัญญา

7.

นางอัจฉราวรรณ

มณีขัติย์

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

8.

นายธงชัย

บุตรนุชิต

ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรรมการ

9.

นางสาวฉัตรประอร

นิยม

กรรมการ

10.

นายวาทกานต์

ช่อแก้ว

นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการแทน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการกองแผนงาน

11.
12.

นายสรสาสน์
นายกิติพล

ศรีเพ็ง
เวชกุล

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ
กรรมการ

13.

นายวิฑูรย์

นวลนุกูล

ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการและเหรัญญิก

14.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายศิริพงษ์
2. นางบุญศิริ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

ทรัพย์บุญรอด
เทพภูธร

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สํานักงานเลขานุการกรม

โตดิลกเวชช์
สัมพันธรัตน์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายอรรษิษฐ์

ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีฯ ในฐานะรองประธาน ดําเนินกิจการการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕9
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท0401.3/ว109
ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2559 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุมการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 7 /๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕9 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2559
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9
3.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม เป็นสมาชิกสามัญ 7 ราย ดังนี้
๑) นายสมหมาย ตีบเจริญ

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 7922
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี
สาเหตุ ภาวะไตวายเรื้อรัง
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม ๒๕๕9

๒) นายสมหมาย เมืองนาม

สมาชิกเลขที่ 3061
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
สาเหตุ ความดันโลหิตสูงร่วมกับโรคแทรกซ้อน
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ๒๕๕9

3) นายบรรณกิจ เจริญพร

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 0721
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ๒๕๕9

4) นายประดิษฐ์ สุดสังข์

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 7787
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์
โรค มะเร็งปอด
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม ๒๕๕9

5) นายสุรพล บุปผะโพธิ์

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 2690
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
สาเหตุ ภาวะระบบหัวใจล้มเหลว
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ๒๕๕9
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6) นายสุพรรณ อนันตภักดิ์

7) นางสาวโมรีรัตน์ ยงทวี

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 0831
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โรค ไตวายเรื้อรัง
เมื่อวันที่ 23 กันยายน ๒๕๕8
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 9213
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
สาเหตุ หัวใจเต้นช้า
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม ๒๕๕9

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.1.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
รายการสมาชิก
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๑. ยอดสมาชิกยกมา
๕,583
๒,179
๗,762
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันที่ 29 ก.ค. ๕9)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันที่
29 ก.ค. ๕9)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
-1
-6
-7
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันที่
29 ก.ค. ๕9)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
-2
-1
-3
(ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันที่ 29 ก.ค. ๕9)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
5,580
2,172
7,752
ปัจจุบันมี

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕9 )
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕9 )
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 25 สิงหาคม ๒๕๕9 )
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกฯ

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕26

9,288

-

-

+1

+1

-

-7
-

-

-3

๑,๕๒๗

9,2๗๙

จํานวน ๖,513
จํานวน
๑41
จํานวน
60
จํานวน 6,714
จํานวน 5,580
คิดเป็นร้อยละ 83
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 1,134
คิดเป็นร้อยละ 17
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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3.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 8/๒๕๕9
3.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559
รายรับ
๑.
๒.
3.
4.
5.

ยอดยกมา (ธนาคาร)
รับเงินสงเคราะห์ฯ
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
เงินรับฝาก
รับค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายรับ

3,683,306.93
39,230.00
196.93
4,595.00
12,545.70
3,739,874.56

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

150,032.00
914,293.30
12,545.70
1,076,871.00

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1479, 1486 - 1489
2. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ 2 ราย 1460 - 1470
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 2,663,003.56 บาท (3,739,874.56 – 1,076,871.00)
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

2,663,003.56 บาท
12,887.41
1,782,497.83
132,404.54
250,352.36
484,861.42
.
2,663,003.56 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 110/2558
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2559
- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 111/2558
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 4 พฤศจิกายน 2559
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 5 ราย จํานวนเงิน 150,032.00
บาทรายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1479 นายสุธี เลี้ยงเจริญ
(ส่วนกลาง)
1486 นายทองสุข คําผาสุก
(จังหวัดอุดรธานี)
1487 นายสมหมาย ตีบเจริญ
(บํานาญ จังหวัดปัตตานี)

เลข
ทะเบียน
0212

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สมทบ โรคมะเร็งกล่องเสียง

จํานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
30,000.00 15 ก.ค.59

3471

สามัญ

30,008.00

7922

สามัญ

ภาวะการหายใจ
ล้มเหลว
ภาวะไตวายเรื้อรัง

4 ส.ค.59

30,008.00 17 ส.ค.59

4.

1488

นายสมหมาย เมืองนาม
(จังหวัดหนองคาย)

3061

สามัญ

ความดันโลหิตสูง
ร่วมกับโรคแทรกซ้อน

30,008.00 17 ส.ค.59

5.

1489

นายบรรณกิจ เจริญพร
(บํานาญ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์)

0721

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

30,008.00 17 ส.ค.59

รวม

ที่
1.
2.
3.

150,032.00

2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 11 ราย จํานวนเงิน 914,293.30 บาท
รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
เลข
สมาชิก สาเหตุการเสียชีวิต
จํานวนเงินที่ วัน/เดือน/ปี
รายที่
ทะเบียน ประเภท
จ่าย (บาท)
1460 นายนนท์ กอแก้วทองดี
2351
สามัญ โรคมะเร็ง
83,136.31 5 ส.ค.59
(ส่วนกลาง)
1461 นายคงศักดิ์ ดาวกระจาย
1117
สามัญ โรคมะเร็งสมอง
83,053.31 3 ส.ค.59
(บํานาญ จังหวัดตราด)
1462 นายสมพงษ์ เวียงสงค์
0152 สมทบ โรคมะเร็งปอด
83,061.30 3 ส.ค.59
(จังหวัดร้อยเอ็ด)

4.

1463

นางกชพรรณ จันทเขตต์
(ส่วนกลาง)

0074

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด
รุนแรง

83,136.30

4 ส.ค.59

5.

1464

นายอดิศักดิ์ ลิลิต
(บํานาญ จังหวัดเชียงใหม่)

5998

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

83,128.30

3 ส.ค.59

6.

1465

นางอภิรดา โม้ตา
(จังหวัดมหาสารคาม)

0877

สมทบ

กล้ามเนื้อหัวใจ
อ่อนล้า

83,128.30

3 ส.ค.59

6
ที่

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
7. 1466 นายณรงค์ ไพบูลย์
(บํานาญ จังหวัดศรีสะเกษ)
8. 1467 นายพรเทพ นิยมจันทร์
(บํานาญ ส่วนกลาง)
9. 1468 นายสมศักดิ์ บางโม
(บํานาญ จังหวัดอุตรดิตถ์)
10. 1469 นายภิเษกชาติ ไชยคํามิ่ง
(บํานาญ จังหวัดกาฬสินธุ์)

เลข
ทะเบียน
0348

11.

1470

0750

สมาชิก สาเหตุการเสียชีวิต
จํานวนเงินที่ วัน/เดือน/ปี
ประเภท
จ่าย (บาท)
สามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด 83,128.30 3 ส.ค.59
รุนแรง
สามัญ กล้ามเนื้อหัวใจ
83,211.30 8 ส.ค.59
ขาดเลือด
สามัญ โรคเบาหวาน
83,053.30 3 ส.ค.59

4307

สามัญ

ปอดติดเชื้อจาก
การสําลัก

83,128.29

3 ส.ค.59

3097

สามัญ

โรคมะเร็งท่อน้ําดี

83,128.29

3 ส.ค.59

8233

นายเสถียร บาทชารี
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)
รวม

914,293.30

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕59
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ ขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐาน ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบฯจํานวน 3 ราย เป็นสมาชิกสามัญจํานวน 2 ราย และสมาชิกสมทบ จํานวน1 ราย ดังนี้
อายุ
(ปี)

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ

สังกัด/
จังหวัด

ที่

เลข
ทะเบียน

1

9904 น.ส.กรรณิการ์ ลิขิตพัฒนะกุล

52 พัฒนาการอําเภอ

20/04/2537

บุรีรัมย์

2

9905 น.ส.ปราณี ตรีจิตร

35 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

15/08/2559

ปทุมธานี

ชื่อ – สกุล

ตําแหน่ง

สมาชิกสมทบ จํานวน 1 ราย
ที่
1.

เลขทะเบียน

1917

ชื่อ – สกุล
นายสุรัตน์ ดาวเศรษฐ์

อายุ
(ปี)
53

คู่สมรส/สังกัด
นางสาวกมลรัตน์ หัศกรรจ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัสดกลนคร
สมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียนที7357
่

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จานวน 3 ราย

๗
4.2 สมาชิกลาออก เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 4 ราย ดังนี้
1. นายอภิชัย สุภา
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9704
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ขอลาออกเนื่องจาก โอนไปรับราชการสังกัดกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น
2. นางสาวปณิชา วีระพันธ์
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9610
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
ขอลาออกเนื่องจากลาออกจากราชการ
3. นางสาวกัญญาณัฐ ห้วยทราย
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9716
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมหาสารคาม
ขอลาออกเนื่องจากเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์หลายแห่งแล้ว
4. นางสาวลัดดาวัลย์ พิทักษ์คชวงค์
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9235
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง
ขอลาออกเนื่องจาก ไปบรรจุเข้ารับราชการสังกัดสํานักงาน
อัยการสูงสุด
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน 4 ราย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ รายงานความก้าวหน้าการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการเรียกเก็บเงินสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ ขอรายงานความก้าวหน้าใน การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการเรียกเก็บเงินสมาชิก
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ขณะนี้กลุ่มงานพัสดุ กองคลัง ได้ดาเนินการจัดหาผู้รับจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้ลงนาม
ในสัญญาจ้างกับบริษัท มิกซ์โปร แอดวานซ์ จากัด โดยเริ่มสัญญาจ้าง ในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ กาหนดส่งมอบงาน
ภายในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๙๐ วัน ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการ นาฐานข้อมูลสมาชิกของ
ฝ่ายเลขานุการฯ และฝ่ายเหรัญญิกมารวมกันเพื่อให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกัน และส่งให้ทาการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลกับเอกสารใบสมัครสมาชิก ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 13.35 น.
( ลงชื่อ )
บุญศิรบิ ุเทพภูธรพภูธร ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
(ลงชื่อ )
ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

