ผู้เข้าประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ ๑2/๒๕๕9
วันที่ ๒7 ธันวาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

1.

นายทวีป

บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.

นายณรงค์

บุ่ยศิริรักษ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

3.

นางสาวภิญญาภัค

สินรา

หัวหน้าฝ่ายอานวยการแทนผู้อานวยการ
สานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

กรรมการ

4.

นายอนุชิต

โอชัยกุล

กรรมการ

5.

นายธงชัย

บุตรนุชิต

6.
7.

นายร่องกี้
นายชัยยา

พลเยี่ยม
ขาสะอาด

8.
9..
10.

นายวสันต์
นายสรสาสน์
นายกิติพล

ถนอมทรัพย์
สีเพ็ง
เวชกุล

หัวหน้าฝ่ายอานวยการแทนผู้อานวยการสานัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

11.

นายวิฑูรย์

นวลนุกูล

ผู้อานวยการกองคลัง

กรรมการและเหรัญญิก

12.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายมรกต
2. นางบุญศิริ

วิเลิศปรีชาตระกูล
เทพภูธร

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
รองประธาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานนิติการรักษาการในตาแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สานักงานเลขานุการกรม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายอรรษิษฐ์
3. นายสินชัย

โตดิลกเวชช์
สัมพันธรัตน์
ถนอมสิน

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

4. นายวาทกานต์

ช่อแก้ว

ผู้อานวยการกองแผนงาน

ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ติ ด ราชการ จึ งมอบหมายให้ นายทวีป บุ ต รโพธิ์ รองอธิบ ดี ฯ ในฐานะรองประธานด าเนิ น กิ จ การการฌาปนกิ จ
สงเคราะห์ฯ ทาหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕๕9
ตามหนั งสือสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ ส านักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0401.3/ว182
ลงวัน ที่ 6 ธั น วาคม 2559 ได้ แจ้ งให้ ผู้ เข้ าประชุ มทราบเพื่ อรับรองรายงานการประชุ ม การฌาปนกิ จสงเคราะห์ ฯ
ครั้งที่ 11 /๒๕๕9 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕๕9 วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๕9
3.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 4 ราย
๑) นายสถิตย์ คันธรักษา

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 0656
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
โรคความดันโลหิตสูง
เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ๒๕๕9

๒) นายปัญญา คูหาทอง

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 2577
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
สาเหตุ เส้นเลือดในสมองแตก
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน ๒๕๕9

3) นายสิทธินันท์ ศรีรัตนานุกูล

ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 5344
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
สาเหตุ หัวใจล้มเหลวจากระดับโพแทสเซียมในเลือดสูง
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕๕9

4) นางสาวสุทธารี ลิม่ โอภาสมณี

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 8000
สังกัด ส่วนกลาง
สาเหตุ เลือดออกในสมองปริมาณมาก ( รุนแรง )
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕9

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.1.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
รายการสมาชิก
๑. ยอดสมาชิกยกมา
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 11/๒๕๕9 วันที่ 29 พ.ย. ๕9)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 11/๒๕๕9 วันที่
29 พ.ย. ๕9)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 11/๒๕๕9 วันที่
29 พ.ย. ๕9)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 11/๒๕๕9 วันที่ 29 พ.ย. ๕9)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,576
๒,157
๗,733

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕24

9,257

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-1
-

-3
-

-4
-

-

-4
-

-1

-

-1

-

-1

๕,574

๒,154

๗,728

๑,๕24

9,252

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕9 )
ลูกจ้างประจา ( ณ วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕9)
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 20 ธันวาคม ๒๕๕9)
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกฯ

จานวน ๖,329 ราย
จานวน
๑30 ราย
จานวน
55 ราย
จานวน 6,514 ราย
จานวน 5,574 ราย
คิดเป็นร้อยละ 85.56
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จานวน
940 ราย
คิดเป็นร้อยละ 14.44

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 12/๒๕๕9
3.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559
รายรับ
๑.
2.
3.
4.
4.
2.

ยอดยกมา (ธนาคาร)
รับเงินสงเคราะห์ฯ
รับเงินรับฝาก
รับเงินล่วงหน้า (ไถ่ถอนตั๋วสัญญา)
ดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายรับ

3,992,890.48
72,955.00
19,195.00
1,000,000.00
72,000.00
13,570.35.
5,170,610.83

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

420,104.00
985,843.65
13,570.35
1,419,518.00

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1507 – 1520
2. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ 2 ราย 1487 – 1498
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 3,751,092.83 บาท (5,170,610.83 – 1,419,518.00)
ยอดเงินฝากธนาคาร ตามสมุดคู่ฝาก
ประกอบด้วย
1.
บัญชีธนาคารออมสินฝากประจา
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

3,751,092.83 บาท
12,887.41
1,803,653.83
96,093.15
1,250,352.36
588,106.08
.
3,751,092.83 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 100/2559
จานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกาหนด 1 พฤศจิกายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจานวน 14 ราย จานวนเงิน 420,104.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่
1.

สงเคราะห์
เลข
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
ทะเบียน
1507 นายสมัคร พลนอก
3117
(บานาญ จังหวัดนครราชสีมา)

2.

1508

3.

1509

4.

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ ติดเชื้อในกระแสโลหิต
อย่างรุนแรงจากภาวะ
ปอดอักเสบติดเชื้อ
สามัญ โรคมะเร็งท่อทางเดิน
น้าดี
สมทบ โรคมะเร็งในกระเพาะ
อาหาร

จานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
30,008.00 23 พ.ย.59

นายมนตรี ตั้งเจริญสกุล
(ข้าราชการ สกลนคร)
นายเรืองวิทย์ เรืองสิร์กุล
(จังหวัดลาปาง)

7484

1510

นายสมภพ เกตุแก้ว
(จังหวัดสุโขทัย)

5094

สามัญ

โรคตับ

30,008.00 23 พ.ย.59

5.

1511

5713

สามัญ

ปอดอักเสบติดเชื้อ

30,008.00 23 พ.ย.59

6.

1512

นายเพียร หนูประดิษฐ์
(ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน
ยะลา)
นางมาลีรัตน์ นิจผล
(ส่วนกลาง)

0210

สมทบ

ปอดอักเสบอย่าง
รุนแรง

30,000.00 24 พ.ย.59

7.

1513

นางนกแก้ว บารัมย์
(จังหวัดบุรีรัมย์)

0512

สมทบ

ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,008.00

2 ธ.ค.59

8.

1514

นางทิพยา โคบารุง
(จังหวัดเพชรบูรณ์)

1614

สมทบ

มะเร็งท่อน้าดีติดเชื้อ
ในกระแสเลือด

30,008.00

2 ธ.ค.59

9.

1515

นางกุหลาบ เพ็งสวัสดิ์
(จังหวัดเพชรบูรณ์)

3860

สมทบ

ไม่ทราบสาเหตุ

30,008.00

2 ธ.ค.59

10.

1516

นายอ่อนจันทร์ มณีมล
(บานาญ จังหวัดหนองคาย)

6507

สามัญ

เสียชีวิตจากภาวะ
น้าตาลในเลือดต่า

30,008.00

2 ธ.ค.59

11.

1517

นายทวี รางแดง
(จังหวัดสุพรรณบุรี)

1086

สมทบ

ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,008.00

2 ธ.ค.59

12.

1518

นางสาวเพ็ญศรี ถิ่นนาราม
(ข้าราชการ จังหวัดพิจิตร)

7176

สามัญ

ภูมิคุ้มกันบกพร่อง

30,008.00

2 ธ.ค.59

13.

1519

นายสถิตย์ คันธรักษา
(บานาญ จังหวัดน่าน)

0656

สามัญ

โรคความดันโลหิตสูง

30,008.00

8 ธ.ค.59

14.

1520

นายปัญญา คูหาทอง
(บานาญ จังหวัดหนองคาย)

2577

สามัญ

เส้นเลือดในสมองแตก 30,008.00

8 ธ.ค.59

1715

30,008.00 23 พ.ย.59
30,008.00 23 พ.ย.59

รวม

420,104.00
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2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจานวน 12 ราย จานวนเงิน 985,843.65 บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1487 นายสมหมาย ตีบเจริญ
(บานาญ จังหวัดปัตตานี)
1488 นายสมหมาย เมืองนาม
(จังหวัดหนองคาย)

เลข
ทะเบียน
7922

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ ภาวะไตวายเรื้อรัง

จานวนเงินที่ วัน/เดือน/
จ่าย (บาท)
ปี
82,097.39 2 ธ.ค.59

3061

สามัญ

ความดันโลหิตสูง
ร่วมกับโรคแทรกซ้อน

82,172.39 2 ธ.ค.59

นายบรรณกิจ เจริญพร
(บานาญ จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์)
นายประดิษฐ์ สุดสังข์
(บานาญ จังหวัดนครสวรรค์)

0721

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด 82,097.39 2 ธ.ค.59

7787

สามัญ

โรคมะเร็งปอด

82,172.39

3.

1489

4.

1490

5.

1491

นายสุรพล บุปผะโพธิ์
(บานาญ จังหวัดสงขลา)

2690

สามัญ

ภาวะระบบหัวใจ
ล้มเหลว

82,172.39 2 ธ.ค.59

6.

1492

นายสุพรรณ์ อนันตภักดิ์
(บานาญ จังหวัดนครราชสีมา)

0831

สามัญ

โรคไตวายเรื้อรัง

82,172.39 2 ธ.ค.59

7.

1493

นางสาวโมรีรัตน์ ยงทวี
(ข้าราชการ จังหวัดสุรินทร์)

9213

สามัญ

หัวใจเต้นช้า

82,172.39 2 ธ.ค.59

8.

1494

นายมานพ แก้วผนึก
(บานาญ จังหวัดอุตรดิตถ์)

3831

สามัญ

ปอดติดเชื้อ

82,172.39 2 ธ.ค.59

9.

1495

นายนภดล เจริญโสภารัตน์
(ข้าราชการ จังหวัดขอนแก่น)

5023

สามัญ

ภาวะหัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

82,172.39 2 ธ.ค.59

10.

1496

นายยงยุท พวงจันทร์
(จังหวัดเชียงใหม่)

5734

สามัญ

หัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

82,097.38 2 ธ.ค.59

11.

1497

นายกริชพล บารุงเพ็ชร์
(บานาญ จังหวัดอ่างทอง)

5373

สามัญ

เลือดออกในสมอง

82,172.38 2 ธ.ค.59

12.

1498

นายปรีชา กาฬปักษ์
(บานาญ จังหวัดศรีสะเกษ)

0407

สามัญ

ปอดอักเสบ

82,172.38 2 ธ.ค.59

รวม
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

985,843.65

2 ธ.ค.59
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.๑ การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 12/๒๕๕9 วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕59
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯ จานวน 3 ราย ดังนี้
สมาชิกสามัญ จานวน 2 ราย
อายุ
(ปี)

ที่

เลข
ทะเบียน

ชื่อ – สกุล

1.

9912

นางอนรรฆอร แก้วทองหลาง

2.

9913

นายพีฎาวุธ นาโควงค์

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ

สังกัด/
จังหวัด

39 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ

20/4/2552

เลย

38 นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

20/12/2553 พัฒนาชุมชนชลบุรี

ตาแหน่ง

ศูนย์ศึกษาและ

สมาชิกสมทบ จานวน 1 ราย
ที่

เลขทะเบียน

1.

1918

ชื่อ – สกุล
นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง

อายุ
(ปี)
38

คู่สมรส/สังกัด
นางอนรรฆอร แก้วทองหลาง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย
สมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียนที่ 9912

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 13 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชาระเงินค่าสมัครถูกต้องตามระเบียบนี้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับผู้สมัครจานวน 3 ราย ตามรายชื่อดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
4.2 สมาชิกลาออก เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 3 ราย ดังนี้
1) นางสาวสิริลักษณ์ จินดานิรดุล

2) นางสาวนุริน ประทุมมณี

3) นายวุฒิไกร คุ้มโนนไชย

ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9264
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ขอลาออกเนื่องจาก ไปบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมสรรพสามิต
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9753
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
ขอลาออกเนื่องจาก ไปบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมที่ดิน
ตาแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9881
สังกัด สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลาภู
ขอลาออกเนื่องจาก ไปบรรจุเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริม
การเกษตร

8
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 17 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(2) ลาออก โดยทาเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน 3 ราย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี -

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ

ทรงพล วิชยั ขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

การประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 12 /๒๕๕๙
วันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

ภาคผนวก

