รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 3 /๒๕๕9
วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นางไพเราะ

รอยตระกูล

ผู้ตรวจราชการกรม
แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

กรรมการ

2.

นางรัตนาวดี

ครุยทอง

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการแทน

กรรมการ

ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

3.

นางสาววรพันธุ์

รุ่งกรุด

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญแทน

กรรมการ

ผู้อํานวยการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

4.
5.
6.

นายไพศาล
นางอัจฉราวรรณ
นายธงชัย

สุขปัญญา
มณีขัติย์
บุตรนุชิต

7.

นายวสันต์

8.

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงินชุมชน กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

นายวาทกานต์

ช่อแก้ว

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

กรรมการ

9.

นายสรสาสน์

สีเพ็ง

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์

กรรมการ

10.
11.

นายกิติพล
นางชยาณี

เวชกุล
มัจฉาเดช

กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

12.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการพิเศษแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง
เลขานุการกรม

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายเมธาพัฒน์
2. นางบุญศิริ

วงษ์ปา
เทพภูธร

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นางสายพิรุณ
3. นายอรรษิษฐ์
4. นายทวีป

โตดิลกเวชช์
น้อยศิริ
สัมพันธรัตน์
บุตรโพธิ์

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ แทนหัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.00น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ติดราชการ จึงได้มอบหมายให้ นางไพเราะ รอยตระกูล ผู้ตรวจราชการกรมแทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ในฐานะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕9
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท
0401.3/ว20
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุมการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 2 /๒๕๕9 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 2/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การนาเงินในบัญชี เงิน ฝากธนาคาร ของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯกรมการพัฒนาชุมชน ไปฝากกับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน
จากการประชุ มคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน นางไพเราะ รอยตระกูล
ผู้ตรวจราชการกรมแทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าควรนําเงินในบัญชี เงินฝากธนาคารออมสินและ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ไปฝากกับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เพื่อได้ผลตอบแทนที่สูงกว่า นั้น
ฝ่ายเหรัญญิก ขอเรียนชี้แจง แยกเป็น 2 ประเด็น ดังนี้
1. ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ .ศ. 2549
หมวด 2 ข้อ 9 (3) การฌาปนกิจสงเคราะห์มีวัตถุประสงค์ ไม่ประสงค์จะหากําไรเพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิก
2. จํานวนเงินที่แสดงรายการตามบัญชีเงินฝากธนาคารออมสินและธนา คารกรุงไทย จํานวน 5 บัญชีนั้น
เป็นเงินที่ฝ่ายเหรัญญิกจะต้องขอถอนเพื่อนําไปจ่ายให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต ในงวดที่ 1 และงวดที่ 2 ในครั้งต่อไป
เป็นเงินหมุนเวียนที่มีรายการเคลื่อนไหวตลอดเวลา โดยฝ่ายเหรัญญิกจะเรียกเก็บเงินและรับเงินเข้าบัญชีและจะจ่ายเงิน
ให้กับทายาทสมาชิกจํานวนเท่าที่เรียกเก็บโดยหักค่าใช้จ่าย ไว้ร้อยละ 1 ประกอบกับสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
มีความจําเป็นจะต้องใช้โปรแกรม GIRO ของธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นโปรแกรมการหักเงินจากบัญชีของ
สมาชิก และในการโอนเงิน ให้กับทายาทสมาชิกผ่านสํานัก งานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด จากเงินที่อยู่ในบัญชีเงิน
ฝากธนาคารจึงไม่สามารถนําเงินดังกล่าวไปฝากเพื่อหวังผลตอบแทนอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่ากับสหกรณ์ออมทรัพย์
กรมการพัฒนาชุมชนได้ และสหกรณ์ฯ ไม่มีระบบโปรแกรม GIRO เพื่อโอนเงินให้กับทายาท ผ่านสํานักง านพัฒนาชุมชน
จังหวัดทุกจังหวัด
ข้อเสนอ เห็นควรคงบัญชีเงินฝากของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯกรมการพัฒนาชุมชน ไว้กับธนาคารตามเดิม
เนื่องจาก
1. เงินที่อยู่ในบัญชีเงินฝากนั้น เป็นเงินหมุนเวียนที่มีรายการเคลื่อนไหวตลอดเวลา
2. สหกรณ์ฯ ไม่มีระบบโปรแกรม GIRO เพื่อโอนเงินให้กับทายาท ผ่านสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบตามข้อเสนอ
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4.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕9 วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕9
4.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 4 ราย
เป็นสมาชิกสามัญ 3 ราย ดังนี้
๑. นายเรี่ยม สายแวว
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 684
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ ปอดบวม
เมื่อวันที่ 31 มกราคม ๒๕๕9
๒. นายสุรสิทธิ์ ณ นคร
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1861
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
โรค มะเร็งต่อมลูกหมาก
เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ๒๕๕8
3. นางรุจิรัตน์ สังสัญชาติ
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 1489
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
สาเหตุ ปอดอักเสบ
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ๒๕๕8
เป็นสมาชิกสมทบ 1 ราย ดังนี้
1. นางสุวิมล กลางแก้ว
สมาชิกเลขที่ 434
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ ล้มศีรษะกระแทกพื้น
เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2558
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.1.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
รายการสมาชิก
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๑. ยอดสมาชิกยกมา
๕,512
๒,257
๗,769
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
+2
+2
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 2/๒๕๕9 วันที่ 9 ก.พ.๕9)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
-3
-3
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
-2
-2
(ครั้งที่2/๒๕๕9 วันที่ 9 ก.พ.๕9)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
5,512
2,254
7,766

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕49

9,318

+1

+3

-

-

-1
-

-4
-

-

-2

๑,๕๔๙

9,315

สรุปยอดรวมของสมาชิก ณ การประชุมครั้งที่ 3/2559 วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕9 สมาชิกลดลงจานวน 3 ราย
ปัจจุบันมี
ข้าราชการ ( ณ วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕9 )
จํานวน ๖,529 ราย
ลูกจ้างประจํา (ณ วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕9)
จํานวน ๑43 ราย
พนักงานราชการ (ณ วันที่ 10 มีนาคม ๒๕๕9)
จํานวน
64 ราย
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
จํานวน 6,736 ราย
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทีเ่ ป็นสมาชิกฯ
จํานวน 5,512 ราย
คิดเป็นร้อยละ 81.8
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 1,224 ราย
คิดเป็นร้อยละ 18.2
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
ประธาน : ปัจจุบันยังมี ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 1,224 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 18.2 จึงเห็นควรรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิก เห็นประโยชน์ของการสมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ
เพื่อเป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ครอบครัวของสมาชิก
มติที่ประชุม มอบฝ่ายเลขานุการฯ ตรวจสอบข้อมูลผู้ที่ยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 1,224 ราย เพื่อรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้สมัครเข้าเป็นสมาชิกฯ ต่อไป
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4.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 3/๒๕๕9
4.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 9 มีนาคม 2559
รายรับ
๑.
๒.
3.
4.

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

1.
2.
3.
3.

จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1445-1450
จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ส่วนที่เหลือจากงวดที่ 2
ค่าพวงหรีด
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1%)
รวมรายจ่าย

.

2,950,956.32
1,017,120.00
60,752.00
36.09
4,028,864.41

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

180,048.00
3,572.76
1,416.00
36.09
185,072.85

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 3,843,791.56 บาท (4,028,864.41 – 185,072.85)
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

3,843,791.56 บาท
12,690.48
2,182,707.64
915,999.05
249,808.89
482,585.50
.
3,843,791.56 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

6
4.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 6 ราย จํานวนเงิน 180,048.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่
1.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1445 นายทองสุข พระบาง
(บํานาญ จังหวัดเชียงใหม่)

เลข
ทะเบียน
1095

สมาชิก
จํานวนเงินที่
สาเหตุการเสียชีวิต
วัน/เดือน/ปี
ประเภท
จ่าย (บาท)
สามัญ ภาวะปอดติดเชื้อและ 30,008.00 3 ก.พ.59
การหายใจล้มเหลว

2.

1446

นายขวัญชัย ยะสะกะ
(ข้าราชการ จังหวัดนครพนม)

3037

สามัญ

โรคมะเร็งตับ

30,008.00

9 ก.พ.59

3.

1447

นางลําดวน บุญลี
(จังหวัดอุบลราชธานี)

0840

สามัญ

โรคมะเร็งลําไส้ใหญ่

30,008.00

9 ก.พ.59

4.

1448

นายสิงหนัย เพ็ญแสวง
(บํานาญ จังหวัดชลบุร)ี

4052

สามัญ

ติดเชื้อที่สายล้างไต
ทางหน้าท้อง

30,008.00

9 ก.พ.59

5.

1449

นางสุวิมล กลางแก้ว
(จังหวัดอุบลราชธานี)

0434

สมทบ

ล้มศรีษะกระแทกพื้น

30,008.00 16 ก.พ.59

6.

1450

นายเรี่ยม สายแวว
(บํานาญ จังหวัดอุบลราชธานี)

1247

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,008.00 13 ก.พ.59

รวม

180,048.00

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.1 การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 3/๒๕๕9 วันที่ 15 มีนาคม ๒๕๕9
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักถูฐาน
กต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯจํานวน 1 รายดังนี้
สมาชิกสามัญ จํานวน 1 ราย
ที่

เลข
ทะเบียน

1.

9823

ชื่อ – สกุล
น.ส.กรสุภา คํามาลัย

อายุ
(ปี)

ตําแหน่ง

31 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ
25/12/2558

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จานวน ๑ ราย

สังกัด/
จังหวัด
สุโขทัย

๖
๕.2 สมาชิกลาออก จานวน 4 ราย ดังนี้
สมาชิกสามัญ
๑. นางสาวศศิวรรณ สุขเกษม

2. นางสาววรรณี แสนทวีสุข

3. นางสาวชญาญ์พิมพ์ สวนหนองแวง

ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9590
สังกัด จังหวัดสงขลา
ขอลาออกเนื่องจากลาออกจากราชการ
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9356
สังกัด จังหวัดลพบุรี
ขอลาออกเนื่องจากลาออกจากราชการ
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 8663
สังกัด จังหวัดอุทัยธานี
ขอลาออกเนื่องจากทําประกันชีวิตหลายกรมธรรม์แล้ว

สมาชิกสมทบ
1. นายธนัชญ์พงศ์ ประสาทชัยกุล

สมาชิกสมทบ เลขที่ 1749
สังกัด จังหวัดอุทัยธานี
ขอลาออกเนื่องจาก ไม่ประสงค์เป็นสมาชิกต่อ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกฯ ลาออก จานวน 4 ราย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ไม่มี-

เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
( ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

