รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ ๑ /๒๕๕9
วันที่ 5 มกราคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นางสายพิรุณ

น้อยศิริ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รองประธานกรรมการ

2.

นางสาวอรษา

โพธิ์ทอง

ผู้ตรวจราชการกรม
แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

กรรมการ

3.

นายอาจณรงค์

สัตยพานิช

กรรมการ

4.

นายณรงค์

บุ่ยศิริรักษ์

5.

นายไพศาล

สุขปัญญา

6.
7.

นางอัจฉราวรรณ
นายธงชัย

มณีขัติย์
บุตรนุชิต

8.

นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

9.

นายโชคชัย

แก้วป่อง

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

กรรมการ

10.

นายสรสาสน์

สีเพ็ง

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์

กรรมการ

11.

นายกิติพล

เวชกุล

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ

12.

นายวิฑูรย์

นวลนุกูล

ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการและเหรัญญิก

13.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

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

เทพภูธร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม

โตดิลกเวชช์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ

สัมพันธรัตน์
บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 16.30น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ติดราชการเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีฯ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕๕8
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯสํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0401.3/ว159
ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุมการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 11 /๒๕๕8 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕8 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 16 ธันวาคม 2558
ไม่มี ผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕๕8
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันที่ 5 มกราคม ๒๕๕9
3.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 5 ราย
เป็นสมาชิกสามัญ 4 ราย ดังนี้
๑. นายเฉลิม เย็นระยับ
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1089
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี
สาเหตุ สมองฝ่อในวัยชรา
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕8
๒. นางอรุณี นิตินันทกานต์

สมาชิกเลขที่ 7653
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
โรค มะเร็งเต้านมระยะสุดท้าย (แพร่กระจาย)
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ๒๕๕8
3. นายบัญชา หอมดี
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 2718
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ ปอดติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม ๒๕๕8
4. นางวาสนา ภูขยัน
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 6428
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ
โรค ภูมิแพ้ตัวเอง
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕๕8
เป็นสมาชิกสมทบ 1 ราย ดังนี้
1. นายดํารงค์ จิตรคาม
สมาชิกเลขที่ 1306
สังกัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
สาเหตุ สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558
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 11/๒๕๕8 วันที่ 3 ธ.ค.๕8)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่11/๒๕๕8 วันที่ 3 ธ.ค.๕8)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,506
๒,265
๗,771

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕51

9,322

+6

-

+6

-

+6

-

-

-

-

-

-1
-

-3
-

-4
-

-1
-

-5
-

-

-1

-1

-

-1

5,511

2,261

7,772

๑,๕๕๐

9,322

สรุปยอดรวมของสมาชิก ณ การประชุมครั้งที่ 1/2559วันที่ 5 มกราคม ๒๕๕9 สมาชิกคงเดิม
ปัจจุบันมี
ข้าราชการ ( ณ วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕8 )
จํานวน ๖,529 ราย
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕8 )
จํานวน ๑43 ราย
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 22 ธันวาคม ๒๕๕8 )
จํานวน
64 ราย
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
จํานวน 6,736 ราย
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทีเ่ ป็นสมาชิกฯ
จํานวน 5,511 ราย
คิดเป็นร้อยละ 81.8
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 1,225 ราย
คิดเป็นร้อยละ 18.2
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/๒๕๕9
3.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558
รายรับ
๑.
๒.
3.
4.

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

1.
2.
3.
4.

จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1432 - 1437
จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ 2 ราย 1408 - 1424
ค่าพวงหรีด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1%)
รวมรายจ่าย

.

4,248,338.67
26,805.00
30,295.00
19,187.25
4,324,625.92

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

180,040.00
1,392,891.75
1,416.00
19,187.25
1,593,535.00

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 2,731,090.92 บาท (4,324,625.92 – 1,593,535.00)
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

2,731,090.92 บาท
12,690.48
1,110,162.56
890,126.02
249,203.24
468,908.62
.
2,731,090.92 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
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3.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 6 ราย จํานวนเงิน 180,040.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่
1.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1432 นายสุดใจ ภิรมย์รักษ์
(จังหวัดอุบลราชธานี)

เลข
ทะเบียน
2834

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ หายใจล้มเหลว

จํานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
30,008.00 26 พ.ย.58

2.

1433

นายจรุง พัฒน์มณี
(บํานาญ จังหวัดกําแพงเพชร)

0337

สามัญ

มีเลือดออกในสมอง

30,008.00

1 ธ.ค.58

3.

1434

นางศุภร วรรณพุทธรักษ์
(จังหวัดปัตตานี)

0372

สมทบ

ติดเชื้อทางเดิน
ปัสสาวะ

30,000.00

4 ธ.ค.58

4.

1435

นางสุรัตน์ แก้วเนตร
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)

3666

สามัญ

โรคชรา

30,008.00

8 ธ.ค.58

5.

1436

นายชวาล ไชยทะเศรษฐ์
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)

2056

สามัญ

เส้นเลือดแดงใหญ่
แตก

30,008.00

8 ธ.ค.58

6.

1437

นายเฉลิม เย็นระยับ
(บํานาญ จังหวัดสิงห์บุร)ี

1089

สามัญ

สมองฝ่อในวัยชรา

30,008.00 21 ธ.ค.58

รวม

180,040.00

2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 17 ราย จํานวนเงิน 1,392,891.75 บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
เลข
รายที่
ทะเบียน
1408 นายอริยะ กุลวงศ์
2462
(ข้าราชการ จังหวัดร้อยเอ็ด)
1409 นายวิชิต ศรีพิทักษ์
1876
(บํานาญ จังหวัดยะลา)
1410 นางสาวเบญจา แผ้วสะอาด 2268
(บํานาญ จังหวัดปัตตานี)
1411 นายวิชัย พรหมศรี
6122
(ข้าราชการ จังหวัดบึงกาฬ)

สมาชิก สาเหตุการเสียชีวิต จํานวนเงินที่ วัน/เดือน/ปี
ประเภท
จ่าย (บาท)
สามัญ โรคเลือดออกในสมอง 81,879.52 1 ธ.ค.58
สามัญ

โรคตับแข็ง

81,954.52

1 ธ.ค.58

สามัญ

ติดเชื้อในปอดรุนแรง

81,879.52

1 ธ.ค.58

สามัญ

ของเสียคั่งในระบบ
ประสาทจากตับแข็ง

81,879.52

1 ธ.ค.58
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ที่
5.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1412 นายสะอาด ทองกระจ่าง

เลข
ทะเบียน
4003

6833

สมาชิก สาเหตุการเสียชีวิต จํานวนเงินที่จ่าย
ประเภท
(บาท)
สามัญ เลือดออกรอบไตจาก
81,887.52
การบาดเจ็บ
สามัญ โรคมะเร็งลําไส้ตรง
81,954.52
ระยะลุกลาม
สามัญ โรคมะเร็งเยื่อบุโพรง
81,954.52
มดลูก
สามัญ โรคมะเร็งตับ
81,954.52

5044

สามัญ

7345

สามัญ

5270

(ศูนย์ป้องกันฯ จังหวัดพิษณุโลก)

6.

1413

7.

1414

8.

1415

9.

1416

10.

1417

11.

1418

12.

1419

13.

1420

14.

1421

15.

1422

16.

1423

17.

1424

นายชาตรี งามนุช
(บํานาญ จังหวัดบุรีรัมย์)
นางสาวมาลิสา คําตานิตย์
(บํานาญ จังหวัดลพบุร)ี
นายศักดิ์ดา ธานี
(จังหวัดศรีสะเกษ)
นายสุรพล ทรัพย์ศรี
(บํานาญ ส่วนกลาง)
นายวีระพัฒน์ จอมใจธิป
(ข้าราชการ จังหวัด
มุกดาหาร)
นายปราโมทย์ เมืองโคตร
(ข้าราชการ จังหวัด
มุกดาหาร)
นายวิชิต บุญฟุ้ง
(จังหวัดอํานาจเจริญ)
นายประมินทร์ แสน
ประสิทธิ)์
(บํานาญ ส่วนกลาง)
นายปริญญา ศรีทานันท์
(บํานาญ จังหวัด
อุบลราชธานี)
นายสุนันท์ เอกฉมานนท์
(ข้าราชการ ส่วนกลาง)
นายไวทย์ เมืองหนู
(บํานาญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช)
นายทวีศักดิ์ นิติอาภรณ์
(บํานาญ ส่วนกลาง)

0556
2017

วัน/เดือน/
ปี
1 ธ.ค.58
1 ธ.ค.58
1 ธ.ค.58
1 ธ.ค.58

ไม่ทราบสาเหตุการ
เสียชีวิต
ทางเดินหายใจและ
ระบบหัวใจล้มเหลว

81,962.52 2 ธ.ค.58

สามัญ

มะเร็งต่อมลูกหมาก

81,954.52 1 ธ.ค.58

4435

สามัญ

81,954.51 1 ธ.ค.58

3211

สามัญ

ภาวการณ์หายใจ
ล้มเหลว
อุบัติเหตุรถยนต์

5640

สามัญ

ติดเชื้อในกระแส
เลือดรุนแรง

81,954.51 1 ธ.ค.58

4783

สามัญ

มะเร็งตับ

81,887.50 4 ธ.ค.58

0740

สามัญ

กล้ามเนื้อหัวใจตาย
เฉียบพลัน

81,954.50 1 ธ.ค.58

4719

สามัญ

หัวใจล้มเหลว

81,962.50 1 ธ.ค.58

รวม
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

81,954.52 1 ธ.ค.58

81,962.51 2 ธ.ค.58

1,392,891.75

7
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.1 การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/๒๕๕9 วันที่ 5 มกราคม ๒๕๕9
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคสมบั
ุณ ติและหลักฐานถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯจํานวน 2 รายดังนี้
สมาชิกสามัญ จํานวน 2 ราย
เลข
ทะเบียน

ชื่อ – สกุล

ที่
1.

9819 นายภูษิต ลัทธิธนธรรม

2.

9820 น.ส.นิรมล เกตุแก้ว

อายุ
ตําแหน่ง
(ปี)
55 พัฒนาการจังหวัด

วัน / เดือน / ปี
สังกัด/
ที่บรรจุ
จังหวัด
1/07/2530 ชัยภูมิ

26 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 30/11/2555 พระนครศรีอยุธยา
ปฏิบัติงาน

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จานวน ๒ ราย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 17.05 น.
( ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

