รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 9 /๒๕๕9
วันที่ 27 กันยายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นายอรรษิษฐ์

สัมพันธรัตน์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.

นายทวีป

บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

3.

นางวิไลวรรณ

ไกรโสดา

ผู้ตรวจราชการกรม
แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

กรรมการ

4.

นางสาวเพ็ญแข

ศรีสุทธิกุล

ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กรรมการ

5.

นายณรงค์

บุ่ยศิริรักษ์

กรรมการ

6.

นายไพศาล

สุขปัญญา

7.

นางอัจฉราวรรณ

มณีขัติย์

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

8.

นายธงชัย

บุตรนุชิต

ผู้อํานวยการศู นย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรรมการ

9.

นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรรมการ

10.

นายวาทกานต์

ช่อแก้ว

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

กรรมการ

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

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
รองประธาน

กรรมการ
กรรมการ

ทรัพย์บุญรอด
เทพภูธร

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สํานักงานเลขานุการกรม

โตดิลกเวชช์
น้อยศิริ

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายสายพิรุณ

ติดราชการ
ติดราชการ

๒
เริ่มประชุม เวลา 13.15 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีฯ ในฐานะรองประธาน ดําเนินกิจการ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕9
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท
0401.3/ว137
ลงวันที่ 6 กันยายน 2559 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุมการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 8 /๒๕๕9 เมือ่ วันที่ 30 สิงหาคม ๒๕๕9 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 12 กันยายน 2559
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 8/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง
๓.๑ การรายงานการเพิ่ม – ลด ของสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ประจาปี ๒๕๕9
ด้วยระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์
ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์กรวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้การกํากับของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔7 หมวด ๔ ข้อ ๑๘ กําหนดให้การฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ ส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น และแจ้ง บัญชี
รายชื่อของสมาชิกที่ตายหรือการพ้นจากสมาชิกภาพตามแบบที่นายทะเบียนกําหนดให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบ
วันนับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายน ของทุกปี
และตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๙ หมวด ๗ ข้อ ๓๓ การฌาปนกิจสงเคราะห์ ต้องจัดให้มีทะเบียนสมาชิกตามแบบที่นายทะเบียน
กําหนด และเก็บรักษาไว้ที่สํานักงานพร้อมเอกสารประกอบการลงทะเบียน เมื่อครบกําหนดเก้า
สิบวัน นับแต่วัน
ดังกล่าว และเมื่อถึงสิ้นเดือนมิถุนายนของทุกปี การฌาปนกิจสงเคราะห์ต้องส่งสําเนาทะเบียนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น
แจ้งการการพ้นจากสมาชิกภาพ และสมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุต่างๆ ให้แก่นายทะเบียนภายในสามสิบวัน
นับแต่วันสิ้นเดือนมิถุนายน
สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้สํารวจและจัดทําทะเบียนสมาชิกที่ได้สมัครเพิ่มและสมาชิก
ที่พ้นจากสมาชิกภาพ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕8 ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕9 และแจ้งบัญชีรายชื่อของ
สมาชิกที่ตายหรือการพ้นจากสมาชิกภาพตามแบบดังกล่าวไปยังนายทะเบียนการฌาปนกิจสงเคราะห์ภาครัฐ
(อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) เรียบร้อยแล้ว สรุปรายละเอียด ดังนี้
๑) ยอดสมาชิกคงเหลือยกมา ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕8
จํานวน 9,358 ราย
๒) สมาชิกสมัครใหม่เพิ่มขึ้น(ประเภทสามัญ)
จํานวน 99 ราย
๓) สมาชิกสมัครใหม่เพิ่มขึ้น (ประเภทสมทบ)
จํานวน
8 ราย
4) สมาชิกพ้นสภาพ (ตาย และลาออก )
จํานวน 169 ราย
5) สมาชิกที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยสาเหตุต่างๆ
จํานวน 63 ราย
คงเหลือสมาชิกทั้งสิ้น ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕9
จํานวน 9,296 ราย
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

3
3.2 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 27 กันยายน ๒๕๕9
3.2.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม เป็นสมาชิกสามัญ 6 ราย ดังนี้
๑) นายนพดล เจริญโสภารัตน์ ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 5023
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
สาเหตุ ภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๕9
๒) นายมานพ แก้วผนึก

3) นายยงยุท พวงจันทร์

4) นายกริชพล บํารุงเพ็ชร

5) นายปรีชา กาฬปักษ์

6) นายสุกฤษฎิ์ ชัยสุรสิทธิ์

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรม
การฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 3831
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์
สาเหตุ ปอดติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๕9
สมาชิกเลขที่ 5734
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
สาเหตุ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕๕6
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 5373
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง
สาเหตุ เลือดออกในสมอง
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม ๒๕๕9
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 407
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ
สาเหตุ ปอดอักเสบติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม ๒๕๕9
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 6968
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
สาเหตุ อุบัติเหตุ
เมื่อวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕9

4
3.2.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
รายการสมาชิก
๑. ยอดสมาชิกยกมา
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันที่ 30 ส.ค. ๕9)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 8/๒๕๕9 วันที่ 30 ส.ค. ๕9)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,580
๒,172
๗,752

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕27

9,279

+2

-

+2

+1

+3

-

-

-

-

-

-2
-

-5
-

-7
-

-

-7
-

-4

-

-4

7,743

๑,๕๒๘

9,2๗1

-4
5,576

2,167

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 22 กันยายน ๒๕๕9 )
ลูกจ้างประจํา (ณ วันที่ 22 กันยายน ๒๕๕9)
พนักงานราชการ (ณ วันที่ 22 กันยายน ๒๕๕9 )
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทีเ่ ป็นสมาชิกฯ

จํานวน ๖,544
จํานวน ๑41
จํานวน
58
จํานวน 6,743
จํานวน 5,576
คิดเป็นร้อยละ 83
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 1,167
คิดเป็นร้อยละ 17

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

5
3.3 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/๒๕๕9
3.3.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 21 กันยายน 2559
รายรับ
๑.
๒.
3.
4.

ยอดยกมา (ธนาคาร)
รับเงินสงเคราะห์ฯ
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รับเงินรับฝาก
รวมรายรับ

2,663,003.56
1,915,932.00
1,318.96
8,070.00
4,588,324.52

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

210,056.00
2,124.00
63,576.39
275,756.39

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1490-1496
2. ค่าพวงหรีด
3. ถอนเงินรับฝาก
รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 4,312,568.13 บาท (4,588,324.52 – 275,756.39)
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

4,312,568.13 บาท
12,887.41
3,488,373.83
76,898.15
250,352.36
484,056.38
.
4,312,568.13 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

6
3.3.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 7 ราย จํานวนเงิน 210,056.00
บาทรายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1490 นายประดิษฐ์ สุดสังข์
(บํานาญ จังหวัดนครสวรรค์)
1491 นายสุรพล บุปผะโพธิ์
(บํานาญ จังหวัดสงขลา)
1492 นายสุพรรณ์ อนันตภักดิ์
(บํานาญ จังหวัดนครราชสีมา)

เลข
ทะเบียน
7787

สมาชิก
สาเหตุการ
ประเภท
เสียชีวิต
สามัญ โรคมะเร็งปอด

จํานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
30,008.00 24 ส.ค.59

2690

สามัญ

30,008.00 24 ส.ค.59

0831

สามัญ

ภาวะระบบหัวใจ
ล้มเหลว
โรคไตวายเรื้อรัง

30,008.00

6 ก.ย.59
6 ก.ย.59

4.

1493

นางสาวโมรีรัตน์ ยงทวี
(ข้าราชการ จังหวัดสุรินทร์)

9213

สามัญ

หัวใจเต้นช้า

30,008.00

5.

1494

นายมานพ แก้วผนึก
(บํานาญ จังหวัดอุตรดิตถ์)

3831

สามัญ

ปอดติดเชื้อ

30,008.00 13 ก.ย.59

6.

1495

นายนพดล เจริญโสภารัตน์
(ข้าราชการ จังหวัดขอนแก่น)

5023

สามัญ

ภาวะหัวใจล้มเหลว 30,008.00 13 ก.ย.59
เฉียบพลัน

7.

1496

นายยงยุท พวงจันทร์
(จังหวัดเชียงใหม่)

5734

สามัญ

หัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

รวม

30,008.00 13 ก.ย.59
210,056.00

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 27 กันยายน ๒๕59
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐาน ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบฯเป็นสมาชิกสามัญจํานวน 5 รายดังนี้
อายุ
(ปี)

ที่

เลข
ทะเบียน

ชื่อ – สกุล

1.

9906

นางภัทรรัตน์ บุญชุม

33 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2.

9907

น.ส.รัตปราณี ตรีกุล

34 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ตําแหน่ง

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ

สังกัด/
จังหวัด
ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
1/11/2553
การพัฒนาชุมชน
ศูนย์สารสนเทศเพื่อ
15/08/2559
การพัฒนาชุมชน

7
อายุ
(ปี)

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ

สังกัด/
จังหวัด

36 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

15/08/2559

บึงกาฬ

ที่

เลข
ทะเบียน

3.

9908

4.

9909 น.ส.หนึ่งฤทัย ใจหงอก

32 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

15/08/2559

กําแพงเพชร

5.

9910 น.ส.จรีพร ริดจูงพืช

25 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

15/08/2559

พิจิตร

ชื่อ – สกุล
น.ส.วาสนา ชัยบุตร

ตําแหน่ง

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับสมัครสมาชิกใหม่ จานวน 5 ราย ตามรายชื่อดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การบริหารเงินทุนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ประธาน : ได้เสนอแนะแนวทางในการบริหารเงินทุนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ซึ่งปัจจุบัน มีเงินหมุนเวียน เป็น เงิน
จานวน ๔ ล้านบาทเศษ และ เมื่อ รวมกับเงินที่นาไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
จากัด แล้วมีเงินรวมถึง ๖ ล้านบาทเศษ วิธีหนึ่งที่จะทาให้เงินที่มีอยู่นั้นได้ดอกผลเพื่อนามา ใช้ในการบริหาร
การดาเนินงานของการฌาปนกิจก็คือ การนาเงินไปซื้อตัวสัญญา ใช้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
จากัด ซึ่งนอกเหนือจากนี้ หากยอดเงินของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มีจานวนเงินที่สูงขึ้นจ ะสามารถนาเงินไปลงทุน
อะไรได้บ้างเพื่อให้ได้รับดอกผลเพิ่มขึ้นกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคาร
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง และหาข้อมูล แนวทาง
ในการดาเนินงานดังกล่าว โดยเทียบเคียงกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ของหน่วย งานข้างเคียงว่ามีการดาเนินการใน
เรื่องนี้อย่างไรบ้าง เพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป
๕.๒ การแจ้งแนวทางการปฏิบัติของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน (นายไพศาล สุขปัญญา) : ได้เสนอแนะให้การฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน ให้กับสมาชิกทั้งในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคทราบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ดาเนินการตามที่เสนอ
เลิกประชุมเวลา 13.55 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธรภูธร ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

