รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นายทวีป

บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
กรรมการ

2.

นายสินชัย

ถนอมสิน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

3.

นางสาวเพ็ญแข

ศรีสุทธิกุล

ผู้อํานวยการ สํานักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

กรรมการ

4.

นายอนุชิต

โอชัยกุล

กรรมการ

5.

นายธงชัย

บุตรนุชิต

6.
7.

นายร่องกี้
นายชัยยา

พลเยี่ยม
ขําสะอาด

8.

นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการแทนผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

9.

นางสาวนันทนา

หวังธงชัยเจริญ

หัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์แทน
ผู้อํานวยการกองแผน

กรรมการ

10.
11.

นายสรสาสน์
นางสรัลนุช

สีเพ็ง
โพธิ์ชัยโย

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการแทน
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ
กรรมการ

12.

นายวรงค์

แสงเมือง

หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุแทนผู้อํานวยการกองคลัง กรรมการและเหรัญญิก

13.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญศิริ

เทพภูธร

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สํานักงานเลขานุการกรม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายอรรษิษฐ์
3. นายณรงค์

โตดิลกเวชช์
สัมพันธรัตน์
บุ่ยศิริรักษ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีฯ ในฐานะ รองประธาน ดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕๕9
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0401.3/ว193
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 12 /๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม ๒๕๕9 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 13 มกร าคม 2560
มีผู้ขอแก้ไข จากกองประชาสัมพันธ์ ขอแก้ไขนามสกุล นายสรสาสน์ ศรีเพ็ง เป็น สีเพ็ง ซึ่งฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ได้ดําเนินการแก้ไขในรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 การปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ตามหนังสือสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สานักงานเลขานุการกรม ที่ มท ๐๔๐๑.๓/ว๐๑๖๐๑๙ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้ง ให้สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สังกัดส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และ
บุคคลภายนอก ได้ปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิก โดยกรอกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม (เอกสารแนบ ) เพื่อเป็นการยืนยัน
รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ให้เป็นปัจจุบัน และจะได้ดาเนินการแก้ไขในระบบฐานข้อมูลให้ถูกต้องต่อไป
อนึ่ง ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ข้อ ๒๖ กาหนดบุคคลผู้มีสิทธิ์
ได้รับเงินสงเคราะห์ต้องเป็นบุคคลในครอบครัวของสมาชิก ดังนั้น เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบข้ อมูล
บุคคลของสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จึงขอ ความร่วมมือ ให้ สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ แนบ
สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของสมาชิกและของผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ทุกราย พร้อมลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้อง และในกรณีที่ระบุให้คู่สมรสเป็นผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเครา ะห์ ให้แนบสาเนาทะเบียนสมรสด้วย โดย
รวบรวมส่งให้สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และ
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของจังหวัด ได้ลงนาม รับรองในช่องคํารับรองของเจ้าหน้าที่ ในเอกสาร ดังกล่าวด้วย
ผู้อานวยการสานักพัฒนาทุนฯ (นายธงชัย บุตรนุชิต ) : กรณีที่ไม่เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์
จะต้องกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มส่งกลับให้สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ อีกหรือไม่
ฝ่ายเลขานุการฯ : กรณีทสี่ มาชิกไม่เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ สมาชิกไม่ต้องกรอกข้อมูลส่ งกลับ
มาที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะใช้ข้อมูลผู้รับเงินสงเคราะห์เดิมของสมาชิกที่
แจ้งไว้กับสานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ บันทึกลงในระบบฐานข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ เพื่อให้การปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เห็นควรมอบฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งหน่วยงานสังกัดส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กรณี
สมาชิก ที่ ไม่ ประสงค์ เปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ ไม่ต้องก รอกข้อมูล ตามแบบฟอร์ม ส่งกลับมา
สานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จะใช้ข้อมูลผู้ มีสิทธิ์ รับเงินสงเคราะห์เดิมของสมาชิกที่แจ้งไว้กับสานักงานการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เพื่อนาไปบันทึกลงในระบบฐานข้อมูลที่ปรับปรุงใหม่ต่อไป
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3.2 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕60 วันที่ 31 มกราคม ๒๕60
3.2.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 10 ราย
เป็นสมาชิกสามัญ 7 ราย ดังนี้
๑) นายเนือง แก้วช่วย
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1838
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี
สาเหตุ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๕9
๒) นายเด่นพงศ์ วงศ์อาษา
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 2072
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
โรค มะเร็งตับ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕๕9
3) นายถ่อน เหง้าเทศ
สมาชิกเลขที่ 189
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
สาเหตุ ออกซิเจนในเลือดต่ํา
เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม ๒๕๕9
4) นายดิเรก จิโน
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1235
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
สาเหตุ ปอดอักเสบ
เมื่อวันที่ 2 มกราคม ๒๕60
5) นายเหลี่ยม ศาลาน้อย
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 405
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ ปอดติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 4 มกราคม ๒๕60
6) นายสุพจน์ วิริยะกุล
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1113
สังกัด ส่วนกลาง
โรค ลิ่มเลือดปอดอุดกั้น
เมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕60
7) นายธพณชัย โคตรพิศ
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 2360
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
สาเหตุ เสียเลือดปริมาณมาก
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕59
เป็นสมาชิกสมทบ 3 ราย ดังนี้
1) นางทองสัมฤทธิ์ กางศรี

2) นายไตรภพ โมกกาย

สมาชิกเลขที่ 0181
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
โรค มะเร็งท่อน้ําดีในตับ
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕59
สมาชิกเลขที่ 1333
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือดจากมะเร็งท่อน้ําดี
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน ๒๕59
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3) นายสรายุทธ งามธงไชย

สมาชิกเลขที่ 1592
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
โรค เบาหวาน
เมื่อวันที่ 8 มกราคม ๒๕60

,
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

3.2.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
รายการสมาชิก
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๑. ยอดสมาชิกยกมา
๕,574
๒,154
๗,728
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
+2
+2
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 12/๒๕๕9 วันที่ 27 ธ.ค. ๕9)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 12/๒๕๕9 วันที่
27 ธ.ค. ๕9)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
-7
-7
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 12/๒๕๕9 วันที่
27 ธ.ค. ๕9)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
-3
-3
(ครั้งที่ 12/๒๕๕9 วันที่ 27 ธ.ค. ๕9)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

๕,573

๒,147

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 27 มกราคม ๒๕60 )
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 27 มกราคม ๒๕60)
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 27 มกราคม ๒๕60)
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกฯ

๗,720

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕24

9,252

+1

+3

-

-

-3
-

-10
-

-

-3

๑,๕22

9,242

จํานวน ๖,288
จํานวน
๑29
จํานวน
70
จํานวน 6,487
จํานวน 5,573
คิดเป็นร้อยละ 86
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน
914
คิดเป็นร้อยละ 14

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

5
3.3 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/๒๕60
3.3.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 20 มกราคม 2560
รายรับ
๑.
2.
3.
4.

ยอดยกมา (ธนาคาร)
รับเงินสงเคราะห์ฯ
รับเงินรับฝาก
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รวมรายรับ

3,751,092.83
2,295,600.00
3,780.00
7,084.94
6,057,557.77

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

210,032.00
200,000.00
3,524.00
413,556.00

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1521, 1523 - 12525
2. ค่าโปรแกรมฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
3. ค่าพวงหรีด
รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 5,644,001.77 บาท (6,057,557.77 – 413,556.00)
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

5,644,001.77 บาท
12,887.41
3,894,233.93
100,071.12
1,251,162.45
385,646.86
.
5,644,001.77 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุ มชน เลขที่ 100/2559
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

6
3.3.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที๑่ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 210,032.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1521 นายสิทธินันท์ ศรีรัตนานุกูล
(ข้าราชการ จังหวัดอุดรธานี)

ที่
1.
2.

1523

3.

1524

4.

1525

เลข
ทะเบียน
5344

นายเนือง แก้วช่วย
(บํานาญ จังหวัดเพชรบุรี)
นางทองสัมฤทธิ์ กางศรี
(จังหวัดร้อยเอ็ด)

1878

นายเด่นพงศ์ วงศ์อาษา
(บํานาญ จังหวัดขอนแก่น)

2072

0181

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ หัวใจล้มเหลวจาก
ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดสูง
สามัญ ระบบไหลเวียนโลหิต
ล้มเหลว
สมทบ โรคมะเร็งท่อน้ําดี
ในตับ

จํานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
30,008.00 29 ธ.ค.59

สามัญ

60,008.00 12 ม.ค.60

โรคมะเร็งตับ

รวม

60,008.00 12 ม.ค.60
60,008.00 12 ม.ค.60

210,032.00

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.๑ การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/๒๕60 วันที่ 31 มกราคม ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯจํานวน 3 ราย ดังนี้
สมาชิกสามัญจํานวน 2 ราย
อายุ
(ปี)

ที่

เลข
ทะเบียน

ชื่อ – สกุล

1.

9914

นายสรสาสน์ สีเพ็ง

2.

9915

นางสาววิลาสินี ภูเมฆ

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ

สังกัด/
จังหวัด

53 ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์

23/9/2534

กองประชาสัมพันธ์

41 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

12/2/2559 องค์กรการเงินชุมชน

ตําแหน่ง

สํานักพัฒนาทุนและ

สมาชิกสมทบ จํานวน 1 ราย
ที่

เลขทะเบียน

1.

1919

ชื่อ – สกุล
นายสุขประจันทร์ พฤกษชาติ

อายุ
(ปี)
49

คู่สมรส/สังกัด
นางรัชณี พฤกษชาติ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยอ็ด
สมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียนที8631
่

๗
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 13 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชําระเงินค่าสมัครถูกต้องตามระเบียบนี้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับผู้สมัครจานวน 3 ราย ตามรายชื่อดังกล่าวเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ
4.2 สมาชิกลาออก เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 3 ราย ดังนี้
1) นางสาวอุมาพร จินนะงาม
ตําแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9546
สังกัด สถาบันการพัฒนาชุมชน
ขอลาออกเนื่องจาก โอนไปรับราชการสังกัดกระทรวงดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2) นางนันทพร คําสมบัติ
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 7770
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
ขอลาออกเนื่องจาก โอนไปรับราชการสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลปากช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์
3) นายวรเดช เจริญสุข
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9441
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
ขอลาออกเนื่องจาก มีภาระค่าใช้จ่ายสูงไม่ประสงค์เป็นสมาชิกต่อ
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 17 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
(2) ลาออก โดยทําเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน 3 ราย ตามรายชื่อดังกล่าว
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

