รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 5/๒๕๖๐
วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นายณรงค์

บุ่ยศิริรักษ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.

นายสินชัย

ถนอมสิน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

3.

นางสาวภิญญภัค สินรา

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการแทนผู้อํานวยการสํานัก กรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

4.

นายอนุชิต

โอชัยกุล

กรรมการ

5.

นายธงชัย

บุตรนุชิต

6.
7.

นายร่องกี้
นายปราโมทย์

พลเยี่ยม
ฉายศรี

8.

นางยุพดี

หาญอักษรณรงค์

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการแทนผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มสรรหาและประเมินผลแทน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการแทนผู้อํานวยการ
กองแผนงาน

9.
10.
11.

นางรักใจ
นายกิติพล
นางทรงลักษณ์

กาญจนวีระ
เวชกุล
วรภัย

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

12.

นางอุทัยวรรณ

มินสุวรรณ

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการรักษาราชการแทน
เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญศิริ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายอรรษิษฐ์
3. นายทวีป
4. นายชัยยา

เทพภูธร

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สํานักงานเลขานุการกรม

โตดิลกเวชช์
สัมพันธรัตน์
บุตรโพธิ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ขําสะอาด

ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายณรงค์ บุ่ยศิริรักษ์ รองอธิบดีฯ ในฐานะ รองประธาน ดําเนินกิจการการฌา ปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕60 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0401.3/ว090
ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 4 /๒๕60 เมื่อวันที่ 28 เมษายน ๒๕60 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
ไม่ มีผู้ ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดให้การรับรองฯ (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทของสมาชิกฯ ผู้เสียชีวิตในระหว่างการจัดงานศพ
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ หารือฝ่ายเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ในประเด็นการยืมเงินทดรองเพื่อใช้สํารองจ่าย
ในกรณีที่สมาชิกฯ เสียชีวิต โดยให้นําไปจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทของสมาชิกผู้เสียชีวิตในระหว่างการจัดงานศพ
ฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้หารือกับฝ่ายเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
แล้วเห็นควรจ่ายเงินสงเคราะห์ตามระบบเมื่อได้รับเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง โดยให้เป็นไปตามระเบียบกรมการพัฒนา
ชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕55 หมวด 6
ข้อ 27 ดังนี้
(๑) จ่ายเงินงวดแรก ภายใน5 วันทําการ นับจากได้รับเอกสารยื่นเรื่องราวขอรับเงินถูกครบถ้
ต้อง วน
(๒) งวดที่ ๒ จ่ายส่ วนที่เหลือเมื่อได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาชิกครบถ้วน ภายใน 60 วัน
นับแต่วันที่ได้รับใบสําคัญรับเงินงวดที่ 1 จากผู้รับเงินสงเคราะห์
โดยฝ่ายเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบฯ อย่างรวดเร็ว
ที่ประชุมได้ร่วมพิจารณา ดังนี้
ผอ.สถาบันการพัฒนาชุมชน : การเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ถือว่าเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันกรณีเสียชีวิต
จะมีวิธีการอย่างไรที่จะช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตให้มีกําลังใจ ในการประชุมครั้งที่แล้วได้ยกตัวอย่างระบบการ
สํารองเงินอื่นๆ เพื่อนําไปสู่การแก้ไขระเบียบฯ เพื่อให้ สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรกได้ในระหว่างการจัดงานศพ
ผอ.สานักพัฒนาทุนฯ : เมื่อเกิดกรณีสมาชิกเสียชีวิต ทายาทผู้เสียชีวิตบางรายมีภาระต้องกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้จัดงานศพ
ซึ่งกรณีเช่นนี้ถ้าการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทสมาชิกผู้เสียชีวิต ได้ในระหว่างการ
จัดการศพก็จะเป็นการดี ตัวอย่างเช่น จังหวัดพิษณุโลก พัฒนากรเสียชีวิต สามีเป็นอัมพฤกษ์ บุตรอยู่ในวัยเรียน
พัฒนาการอําเภอร่วมกับจังหวัดต้องเป็นผู้ช่วยเหลือจัดงานศพให้
ผอ.กพร.: ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เป็นระเบียบที่คณะกรรมการฯ กําหนดขึ้น
สามารถแก้ไขได้เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เกิดประโยชน์กับสมาชิก เป็นการสร้าง
ขวัญและกําลังใจ สามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับสมาชิกในการจัดการศพ จึงเห็นควรตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา
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ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการจ่ายเงินสงเคราะห์ โดยศึกษาเปรียบเทียบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการแก้ไขระเบียบฯ
ดังกล่าว จึงมีความเห็นเพิ่มเติมว่าเห็นควรทบทวนระเบียบฯ ในประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปในคราวเดียวกัน โดยให้ฝ่าย
เลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เป็นผู้ยกร่างระเบียบฯ
เหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ : ได้เสนอความคิดเห็นโดยตั้งวงเงินสํารองไว้ที่จังหวัดๆ ละ 6๐,๐๐๐ บาท สําหรับ
จ่ายให้กับสมาชิกผู้เสียชีวิตจังหวัดละ 1 ราย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสามารถตรวจสอบสิทธิ์และจ่ายเงินสงเคราะห์
งวดแรกให้กับทายาทผู้เสียชีวิตได้อย่างรวดเร็ว หลังจากนั้นก็สง่ เอกสารหลักฐานมาที่สํานักงานฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เพื่อ
ดําเนินการตามขั้นตอน แล้วส่งเงินกลับไปทดแทนเงินสํารองที่สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดต่อไป ซึ่งวิธีนี้จะเป็นการลด
ขั้นตอนการรับเงินสงเคราะห์ได้ แต่จะต้องมาพิจารณาวงเงินที่มีอยู่ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ด้วย
ประธานฯ : ให้ศึกษาขั้นตอน ปรับปรุงวิธีการจ่ายเงินในกรณีสมาชิกเสียชีวิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยฝ่ายเลขานุการ
การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการจ่ายเงินกรณีสมาชิกเสียชีวิต และทบทวน
ระเบียบฯ ในข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม เห็น ชอบให้ ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ กรมการพัฒนาชุมชน ว่า ด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน พ .ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษา ปรับปรุงขั้นตอน วิธีการจ่ายเงินในกรณีสมาชิกเสียชีวิตให้เกิดความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพสูงสุด
และปรับปรุงแก้ไขระเบียบในข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไปในคราวเดียวกัน โดยเทียบเคียงกับหน่วยงานอื่นที่สามารถบริหาร
จัดการได้อย่างรวดเร็ว
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 5/๒๕60 วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕60
4.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 6 ราย ดังนี้
เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 5 ราย
๑) นางพรรณี พิศาลวัฒนาสินธุ์
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 8698
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โรค มะเร็งเต้านม
เมื่อวันที่ 19 เมษายน ๒๕60
๒) นางรจนา โกมลไสย
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 2645
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง
สาเหตุ ปอดอักเสบ
เมื่อวันที่ 3 เมษายน ๒๕60
3) นายกิตติ บุญปก
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 1211
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 5 เมษายน ๒๕60
4) นายดํารง แสนพยุห์
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 2509
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
โรค มะเร็งตับ
เมื่อวันที่ 27 เมษายน ๒๕60
5) นายประเสริฐ โกละกะ
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 4065
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
สาเหตุ ปอดอักเสบ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม ๒๕60
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เป็นสมาชิกสมทบ จานวน 1 ราย
1) นางลอยลักษณ์ ธงศรี
สมาชิกเลขที่ 1219
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
โรค มะเร็งเต้านม
เมื่อวันที่ 14 มกราคม ๒๕60
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
รายการสมาชิก
๑. ยอดสมาชิกยกมา
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 4/๒๕60 วันที่ 28 เม.ย. 60)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 4/๒๕60วันที่ 28 เม.ย. 60)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้ง4/๒๕60 วันที่ 28 เม.ย. 60)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 4/๒๕60 วันที่ 28 เม.ย. 60)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,724
๒,127
๗,851

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕21

9,372

+10

-

+10

+2

+12

-

-

-

-

-

-1
-

-4
-

-5
-

-1
-

-6
-

๕,733

๒,123

๗,856

๑,๕22

9,378

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕60 )
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕60)
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 2 มิถุนายน ๒๕60)
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกฯ

จํานวน ๖,424
จํานวน
๑29
จํานวน
66
จํานวน 6,619
จํานวน 5,733
คิดเป็นร้อยละ 87
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน
886
คิดเป็นร้อยละ 13
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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4.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 5/๒๕60
4.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560
รายรับ
๑. ยอดยกมา (ธนาคาร)
2. รับเงินสงเคราะห์
3. รับเงินรับฝาก

2,488,810.52
2,157,460.00
4,085.00
4,650,355.52

รวมรายรับ

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1562 - 1566

300,040.00 บาท
บาท
.

รวมรายจ่าย

300,040.00 บาท

รายรับมากกว่ารายจ่าย 4,350,315.52 บาท (4,650,355.52 – 300,040.00)
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

4,350,315.52 บาท
12,887.41
2,542,833.93
121,871.12
1,251,162.45
421,560.61
.
4,350,315.52 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 งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกจํานวน 5 ราย
จํานวนเงิน 300,040.00 บาท รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1562 นางพรรณี พิศาลวัฒนาสินธ์
(ข้าราชการ จังหวัด
นครราชสีมา)
1563 นางสาวรจนา โกมลไสย
(บํานาญ จังหวัดพัทลุง)
1564 นายกิตติ บุญปก
(บํานาญ จังหวัดร้อยเอ็ด)

ที่
1.
2.
3.
4.

1565

5.

1566

นายดํารง แสนพยุห์
(บํานาญ จังหวัดร้อยเอ็ด)
นางลอยลักษณ์ ธงศรี
(จังหวัดมุกดาหาร)

เลข
ทะเบียน
8698

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ โรคมะเร็งเต้านม

จํานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
60,008.00 11 พ.ค.60

2645

สามัญ

ปอดอักเสบ

60,008.00 11 พ.ค.60

1211

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

60,008.00 22 พ.ค.60

2509

สามัญ

โรคมะเร็งตับ

60,008.00 22 พ.ค.60

1219

สมทบ

โรคมะเร็งเต้านม

60,008.00 22 พ.ค.60

รวม

300,040.00

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 5/๒๕60 วันที่ 6 มิถุนายน ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯซึ่งเป็นสมาชิกสามัญจํานวน 2 ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล

อายุ
(ปี)

ตําแหน่ง

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ/โอน

สังกัด/
จังหวัด

1. 10082 นางสาวโชติกา สีมี

31

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงาน

2/04/2560

กองประชาสัมพันธ์

2. 10083 นางสุพิณญา เคียงสูงเนิน

51

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

24/05/2533 นครราชสีมา

ที่

เลข
ทะเบียน

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 13 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชําระเงินค่าสมัครถูกต้องตามระเบียบนี้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับผู้สมัครจานวน 2 ราย ตามรายชื่อดังกล่าว เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
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5.2 สมาชิกลาออก เป็นสมาชิกสมทบ จานวน 1 ราย ดังนี้
1) นายมงคล หุ่นพิกุลทอง
สมาชิกเลขที่ 1743
สังกัด สํานักเสริมสร้างความเช้มแข็งชุมชน
ขอลาออกเนื่องจาก ไม่ประสงค์เป็นสมาชิกต่อ
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 17 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(2) ลาออก โดยทําเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน 1 ราย ตามรายชื่อดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
6.1 การปรับปรุงโปรแกรม พัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการเรียกเก็บเงินสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ที่ประชุม ขอรับทราบผลการดําเนินการจัดทําโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการเรียกเก็บเงินสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ และการใช้ประโยชน์จากโปรแกรมฯ นี้สามารถครอบคลุมการใช้งานได้ถึงสํานักงานพัฒนาชุมชน
จังหวัดหรือไม่ ระบบเซิฟเวอร์ของกรมฯ สามารถรองรับได้หรือไม่หากต้องเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมาชิกเพื่อให้ใช้งานได้ใน
ระดับจังหวัด
มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ นําข้อมูลพื้นฐานของโปรแกรมและ
ความก้าวหน้าของการดําเนินการจัดทําโปรแกรมพัฒนาระบบฐานข้อมูลสมาชิกและการเรียกเก็บเงินสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มารายงานในการประชุมครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา 14.00 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธรเทพภูธรผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

อุทัยวรรณ มินสุวรรณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นางอุทัยวรรณ มินสุวรรณ )
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ รักษาราชการแทน
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

