รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 7 /๒๕๕9
วันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นางสายพิรุณ

น้อยศิริ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.

นายอรรษิษฐ์

สัมพันธรัตน์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
รองประธาน

3.

นางคําแข

ธรรมนิยาย

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

กรรมการ

4.

นางสาวเพ็ญแข

ศรีสุทธิกุล

ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชน

กรรมการ

5.

นายณรงค์

บุ่ยศิริรักษ์

กรรมการ

6.

นายไพศาล

สุขปัญญา

7.

นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

8.

นายวาทกานต์

ช่อแก้ว

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

กรรมการ

9.
10.

นายสรสาสน์
นายกิติพล

ศรีเพ็ง
เวชกุล

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ
กรรมการ

11.

นายวิฑูรย์

นวลนุกูล

ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการและเหรัญญิก

12.

นายศิริพงษ์

ทรัพย์บุญรอด

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการแทนเลขานุการกรม กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญศิริ

เทพภูธร

กรรมการ
กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สํานักงานเลขานุการกรม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
โตดิลกเวชช์
2. นายทวีป
บุตรโพธิ์
3. นางอัจฉราวรรณ มณีขตั ิย์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

4. นายทรงพล

เลขานุการกรม

ติดราชการ

วิชัยขัทคะ
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เริ่มประชุม เวลา 17.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีฯ ในฐานะรองประธาน ดําเนินกิจการการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕๕9
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0401.3/ว97
ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2559 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 6 /๒๕๕9 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน ๒๕๕9 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 255 9
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 6/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 7/๒๕๕9 วันที่ 29 กรกฎาคม ๒๕๕9
3.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 8 ราย
เป็นสมาชิกสามัญ 7 ราย ดังนี้
๑) นายสุรพล ภูผา
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 6112
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
สาเหตุ ภาวะและโรคแทรกซ้อนจากตับแข็ง
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม ๒๕๕8
๒) นายอุทัย โพธิสาวัง

3) นายกรุง ศรีทองคํา

4) นางธีราพร คําพะธิก

สมาชิกเลขที่ 4307
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
สาเหตุ ปอดบวม
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ๒๕๕9
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 1615
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี
โรค เส้นเลือดสมองตีบ
เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๕9
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 4336
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ เส้นเลือดโป่งพองในสมองแตก
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน ๒๕๕9
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5) นางอุไร นิกรรัมย์

6) นายถนอม เขตบุญพร้อม

7) นายทองสุข คําผาสุข

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 1704
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
สาเหตุ สันนิษฐานว่าเสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูง,
เบาหวาน, ไตวาย
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ๒๕๕8
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 448
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรง
เมื่อวันที่ 7 มกราคม ๒๕๕9
สมาชิกเลขที่ 3471
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
สาเหตุ ภาวะการหายใจล้มเหลว
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ๒๕๕9

เป็นสมาชิกสมทบ 1 ราย ดังนี้
1) นายสุธี เลี้ยงเจริญ

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

สมาชิกเลขที่ 0212
สังกัด ส่วนกลาง
โรค มะเร็งกล่องเสียง
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ๒๕๕9
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3.1.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
รายการสมาชิก
๑. ยอดสมาชิกยกมา
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันที่ 30 มิ.ย. ๕9)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันที่
30 มิ.ย. ๕9)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 6/๒๕๕9 วันที่ 30 มิ.ย. ๕9)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,585
๒,187
๗,772
-

-

-

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕28

9,300

-

-

-

-

-

-

-7
-

-7
-

-1
-

-8
-

-2

-1

-3

-1

-4

5,583

2,179

7,762

๑,๕๒๖

9,288

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕9 )
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕9 )
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕9 )
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทีเ่ ป็นสมาชิกฯ

-

จํานวน ๖,572 ราย
จํานวน ๑41 ราย
จํานวน
67 ราย
จํานวน 6,780 ราย
จํานวน 5,583 ราย
คิดเป็นร้อยละ 82.35
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 1,197 ราย
คิดเป็นร้อยละ 17.65

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/๒๕๕9
3.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2559
รายรับ
๑.
๒.
3.
4.

ยอดยกมา (ธนาคาร)
รับเงินสงเคราะห์ฯ
รับดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รับค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายรับ

2,870,019.84
1,239,010.00
7,482.48
132.25
4,116,644.57

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

420,112.00
13,093.39
132.25
433,337.64

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1465 - 1470
2. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ส่วนที่เหลือจากงวดที่ 2
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 3,683,306.93 บาท (4,116,644.57 – 433,337.64)
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

3,683,306.93 บาท
12,690.48
2,820,138.83
127,809.54
250,352.36
472,315.72
.
3,683,306.93 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 110/2558
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2559
- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 111/2558
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 4 พฤศจิกายน 2559
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 14 ราย จํานวนเงิน 420,112.00
บาทรายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1. 1471 นางณฐพร สุรพัสดี
ที่

เลข
ทะเบียน
5994

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ ลําไส้แตกทะลุ

จํานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
30,008.00 22 มิ.ย.59

2634

สามัญ

ปอดติดเชื้อ

30,008.00 22 มิ.ย.59

0477

สามัญ

เส้นเลือดหัวใจตีบ
เฉียบพลัน

30,008.00 22 มิ.ย.59

5265

สามัญ

โรคมะเร็งตับจาก
ไวรัสตับอักเสบซี

30,008.00 22 มิ.ย.59

(ข้าราชการ จังหวัดนครราชสีมา)

2.

1472

นางสาวเต็มศิริ การสันทัด
(บํานาญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

3.

1473

นางเรณู นันทวิสิทธิ์
(บํานาญ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

4.

1474

นายธวัชชัย ขิขุนทด
(ข้าราชการ จังหวัดนครราชสีมา)

5.

1475

นายจงกล มัจฉพันธ์
(บํานาญ จังหวัดเชียงใหม่)

0675

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,008.00 22 มิ.ย.59

6.

1476

นางอําพัน ยศกลาง

5654

สามัญ

เส้นเลือดในสมองแตก 30,008.00 14 ก.ค.59

(ข้าราชการ จังหวัดนครราชสี มา)

7.

1477

นายวิเชียร กลิ่นศรีสุข
(บํานาญ จังหวัดอ่างทอง)

2787

สามัญ

มะเร็งจมูก

30,008.00 14 ก.ค.59

8.

1478

นายอดิศร อภิรัตนพันธุ์
(บํานาญ จังหวัดเพชรบุร)ี

5914

สามัญ

ปอดอักเสบติดเชื้อ

30,008.00 14 ก.ค.59

9.

1480

นายสุรพล ภูผา
(บํานาญ จังหวัดสกลนคร)

6112

สามัญ

โรคแทรกซ้อนจาก
ตับแข็ง

30,008.00 14 ก.ค.59

10.

1481

นายอุทัย โพธิสาวัง
(จังหวัดสกลนคร)

0032

สมทบ

โรคปอดบวม

30,008.00 14 ก.ค.59

11.

1482

นายกรุง สีทองคํา
(บํานาญ จังหวัดสระบุร)ี

1615

สามัญ

โรคเส้นเลือดสมองตีบ 30,008.00 14 ก.ค.59

12.

1483

นายธีราพร ดําพะธิก
(บํานาญ จังหวัดอุบลราชธานี)

4336

สามัญ

เส้นเลือดโป่งพอง
ในสมองแตก

30,008.00 14 ก.ค.59

13.

1484

นางอุไร นิกรรัมย์
(บํานาญ จังหวัดสุรินทร์)

1704

สามัญ

โรคความดันโลหิตสูง,
เบาหวาน, ไตวาย

30,008.00 14 ก.ค.59

14.

1485

นายถนอม เขตบุญพร้อม
(บํานาญ จังหวัดมุกดาหาร)

0548

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,008.00 14 ก.ค.59
รุนแรง

รวม

420,112.00
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ที่
1.
2.
3.

2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพส่วนที่เหลืองวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 5 ราย จํานวนเงิน 13,093.39 บาท
รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
เลข
สมาชิก สาเหตุการเสียชีวิต
จํานวนเงินที่ วัน/เดือน/ปี
รายที่
ทะเบียน ประเภท
จ่าย (บาท)
1074 นายปัญญา มยุโรวาท
2537
สามัญ ระบบหัวใจล้มเหลว
2,326.50 28 มิ.ย.59
(บํานาญ จังหวัดร้อยเอ็ด)
เฉียบพลัน
1199 นายสรรค์ชัย อินหว่าง
0483
สามัญ ติดเชื้อในชั้นลึกของ
1,306.80 14 ก.ค.59
(บํานาญ ส่วนกลาง)
กล้ามเนื้อ
1225 นายประสก เอี่ยมบาง
3128
สามัญ โรคหัวใจล้มเหลว
2,735.51 28 มิ.ย.59
(บํานาญ จังหวัดเลย)

4.

1264

นายสถิตย์ มีครองธรรม
(บํานาญ จังหวัดจันทบุร)ี

7875

สามัญ

โรคมะเร็งในทางเดิน
น้ําดี

3,652.28 28 มิ.ย.59

5.

1319

นางดวงจันทร์ ผิวทอง
(จังหวัดมหาสารคาม)

0498

สมทบ

เลือดออกในสมอง

3,072.30 28 มิ.ย.59

รวม

13,093.39

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 สมาชิกลาออก เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 3 ราย ดังนี้
1. นายธิติพงษ์ พนารัตน์
ตํา แหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9748
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
ขอลาออกเนืองจาก
่
ไปบรรจุเข้ารับราชการสังกัด
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
2. นางสาวรวิษฎา ปัญญาวงศ์
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9610
สังกัด สํานักงานเลขานุการกรม
ขอลาออกเนื่องจากไปบรรจุเข้ารับราชการสังกัสํดานักงานอัยการสูงสุด
3. นางสาวบริพันธ์ ไชยวงศ์แก้ว
สมาชิกสามัญ เลขที่ 3310
สังกัด จังหวัดเชียงใหม่
ขอลาออกเนื่องจาก ไม่สะดวกในการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อหักเงิน
สงเคราะห์ศพ
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน 3 ราย
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๔.๒ สมาชิกทีพ่ ้นจากสมาชิกภาพตามระเบียบฯ ข้อ 17 (3) ประสงค์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม
1. เรื่องเดิม
ตามที่ คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้มีมติเห็นชอบในการประชุม
ครั้งที่ 5/๒๕๕9 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุม 5001 ชั้น 5 กรมการพัฒนาชุมชน ให้สมาชิก
พ้นจากสมาชิกภาพกรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ่ายเงินสงเคราะห์ตามข้อ 17 (3) แห่งระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน
ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ .ศ.2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จํานวน 61 ราย
และให้แจ้งความประสงค์กรณีจะขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิกตามเดิม ตามข้อ18 แห่งระเบียบฯ ฉบับเดียวกัน
2. ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้แจ้งผู้ที่พ้นจากสมาชิกภาพ ตามข้อ 1 ทราบตามระเบียบ
ข้อ 18 แล้ว และเมือวั
่ นที่ 21 มิถุนายน 2559 มีผู้แจ้งความประสงค์ขอกลับเข้าเป็นสมาชิก ตามเดิม จํานวน 1 ราย
คือ นางถวิล วงศ์สกุล(สินเธาว์) สมาชิกสมทบ เลขที1361
่
3. ระเบียบ
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒน
าชุมชน
ข้อ 18 สมาชิกที่ขาดจากสมาชิกภาพตามข้อ 17 (3) ถ้าประสงค์จะขอกลับเข้ามาเป็นสมาชิก ตามเดิมให้แสดง
ความประสงค์ต่อประธานกรรมการเป็นหนังสือภายใน 30 วัน ให้คณะกรรมการวินิจฉัย ภายใน 30 วัน ให้ถือว่า
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด นับแต่วันที่ขาดจากสมาชิกภาพ
4. ข้อเสนอ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน พ .ศ. 2549 เห็นควรให้ นางถวิล วงศ์สกุล (สินเธาว์) สมาชิกสมทบ เลขที่ 1361 กลับเข้าเป็น
สมาชิกตามเดิม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้นางถวิล วงศ์สกุล(สินเธาว์) สมาชิกสมทบ เลขที1361
่
กลับเข้าเป็นสมาชิกตามเดิม

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
ไม่มีเลิกประชุมเวลา 17.30 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ศิริพงษ์ ทรัพย์บุญรอดทรง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายศิริพงษ์ ทรัพย์บุญรอด )
หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการแทน
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

