รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 10 /๒๕๕9
วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นายทวีป

บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

3.

นายนพรัตน์

ธํารงทรัพย์

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ
แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

4.

นางสาวภิญญาภัค

สินรา

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการแทน

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
กรรมการ
กรรมการ

ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

5.

นายณรงค์

บุ่ยศิริรักษ์

กรรมการ

มณีขัติย์

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

6.

นายไพศาล

สุขปัญญา

7.

นางอัจฉราวรรณ

8.

นางสาวทักษิณานันท์

สิมสืบมา

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

9.

นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรรมการ

10.

นายวาทกานต์

ช่อแก้ว

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

กรรมการ

11.
12.

นายสรสาสน์
นายกิติพล

ศรีเพ็ง
เวชกุล

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ
กรรมการ

13.

นายวิฑูรย์

นวลนุกูล

ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการและเหรัญญิก

14.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายมรกต
2. นางชยาณี
3. นางบุญศิริ

วิเลิศปรีชาตระกูล
มัจฉาเดช
เทพภูธร

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม
หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สํานักงานเลขานุการกรม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายอรรษิษฐ์

โตดิลกเวชช์
สัมพันธรัตน์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ

2

เริ่มประชุม เวลา 13.10 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีฯ ในฐานะ รองประธาน ดําเนินกิจการการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕9
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที0401.3/1065/150
่ มท
ลงวันที่ 6 ตุล าคม 2559 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 9 /๒๕๕9 เมื่อวัน ที่ 27 กันยายน ๒๕๕9 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 14 ตุล าคม 255 9
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 9/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ การบริหารเงินทุนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ตามที่รองประธานกรรมการฯ (นายอรรษิษ ฐ์ สัมพันธ์รัตน์ รองอธิบดีฯ ) ได้เสนอแนะแนวทาง ในการบริหาร
เงินทุนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ซึ่งปัจจุบันมีเงินหมุนเวียน เป็นเงินจานวน ๔ ล้านบาทเศษ และเมื่อรวมกับเงิน
ที่นาไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด แล้วมีเงินรวมถึง
๖ ล้านบาทเศษ
ให้ได้รับดอกผลเพิ่มขึ้นกว่าการฝากเงินไว้ในธนาคาร โดยมอบฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ศึกษาระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และหาข้อมูลแนวทางในการดาเนินงานดังกล่าว โดยเทียบเคียงกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ของหน่วยงาน
ข้างเคียงว่ามีการดาเนินการในเรื่องนี้อย่างไรบ้าง
ฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ศึกษาระเบียบ และได้สอบถามข้อมูลจากหน่วยงานข้างเคียง รวมถึง
ประสานฝ่ายเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ชี้แจงรายละเอียดเงินทุนของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ แล้ว
มีรายละเอียดดังนี้
ระเบียบปฏิบัติ
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙
หมวด 2 ว่าด้วยเรื่อง วัตถุประสงค์ ข้อ 9
(๑) เพื่อให้สมาชิกได้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
(๒) เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกซึ่งถึงแก่ความตาย
(๓) ไม่ประสงค์จะหากําไรเพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิก
การดาเนินงานของหน่วยงานข้างเคียง
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมการปกครอง : ไม่มีการนาเงินไปลงทุนใดๆทั้งสิ้น มีเฉพาะเงินสาหรับใช้จ่ายเป็น
เงินสงเคราะห์ศพให้กับทายาทสมาชิกเท่านั้น
การฌาปนกิจสงเคราะห์กรมที่ดิน : มีการนาเงินฝากกับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมที่ดิน จากัด เป็นเงินจานวน
หนึ่ง และมีเงินฝากเป็นเงินหมุนเวียนในธนาคารอีกจานวนหนึ่ง

๓
รายละเอียดเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน ข้อมูล ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
ลาดับ
1

บัญชีเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
-เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมฯ (ฝากประจํา)

บัญชีเลขที่
34383000772-4

ยอดคงเหลือ
12,887. 41

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน สอ.พช. เลขที่ 110/2558 ครบกําหนดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

1,000,000.00

2

- เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมฯ

9550076040

1,907,360.83

3

- ฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมฯ (เงินล่วงหน้า)

9550092429

250,352.36

- ตั๋วสัญญาใช้เงิน สอ.พช. เลขที่ 111/2558 ครบกําหนดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

1,000,000.00

4

- ค่าใช้จ่ายในการบริหาร ฌส.พช.

9550092445

502,535.73

5

- เงินล่วงหน้าสมาชิก ฌส.พช.ที่เป็นบุคคลภายนอก

9550092453

76,898.15

รวมเป็นเงิน

4,750,034.48

1) เงินฌาปนกิจฯ และตั๋วสัญญาใช้เงินตามข้อ 1 เป็นเงินสงเคราะห์งวดที่ 3 ตั้งแต่ก่อนปี 2549 และมติ
ที่ประชุมเห็นชอบให้ สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ นําไปซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิ น จํานวน 1,000 ,000 .00 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) และนําดอกเบี้ยตั๋วสัญญาดังกล่าว ฝากเข้าบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหาร
2) เงินฌาปนกิจฯ และตั๋วสัญญาใช้เงินตามข้อ 3 เป็นเงินที่สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เรียกเก็บจาก
สมาชิกล่วงหน้า 15 ศพ ตามระเบียบฯ เพื่อนํามาทดรองจ่ายให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ก่อนการเรียกเก็บเงิน ในงวดที่ 1 จํานวนรายละ 30,000.00 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
3) สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ มีแผนที่จะจ่ายเงินสงเคราะห์งวดที่ 1 เพิ่มขึ้นจากเดิม 30,000.00 บาท
เป็น 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน ) คิดเป็นร้อยละ 50 ของจํานวนเงินที่ทายาทสมาชิกจะได้รับเนื่องจาก ภาวะ
เศรษฐกิจที่สูงขึ้นและได้รับการร้องขอจากสมาชิกและทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต
วงจรการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
1.เดือนที่ 1 ประมาณ 20 รายๆละ
จํานวน 60,000.00 บาท
2.เดือนที่ 2 ประมาณ 20 ราย
เป็นเงิน

ประมาณการจ่ายเงินสงเคราะห์ฯ
งวดที่ 1
งวดที่ 2
1,200,000.00
1,200,000.00
1,200,000.00

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯอโปรดทราบ
เพื่
มติที่ประชุม รับทราบ

รวม
2,400,000.00
1,200,000.00
3,600,000.00
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9
4.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม เป็นสมาชิกสามัญ 7 ราย ดังนี้
๑) นายเฉลียว ผ่องอุดม
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 0572
สังกัด ส่วนกลาง
สาเหตุ ติดเชื้อในปอด
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม ๒๕๕9
๒) นายสนิท แสนสุนนท์
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 4661
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
สาเหตุ หัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน
เมื่อวันที่ 15 กันยายน ๒๕๕9
3) จ.ส.อ.สงวน คําบาง
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 3384
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม
สาเหตุ ระบบไหลเวียนเลือดล้มเหลว
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม ๒๕๕9
4) นายเอนก ซ้ายสุพรรณ
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 2500
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
สาเหตุ กล้ามเนื้อหัวใจตายจากการขาดเลือด
เมื่อวันที่ 4 กันยายน ๒๕๕9
5) นายทองคํา โกมลบุตร
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 2767
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี
สาเหตุ หัวใจวาย
เมื่อวันที่ 8 กันยายน ๒๕๕9
6) นายภาณุ จิตต์หนองแวง
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 5836
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สาเหตุ เลือดคั่งในสมอง
เมื่อวันที่ 2 กันยายน ๒๕๕9
7) นายสมศักดิ์ วันหลัง
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 0827
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม ๒๕๕9
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.1.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
รายการสมาชิก
๑. ยอดสมาชิกยกมา
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 27 ก.ย. ๕9)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 27
ก.ย. ๕9)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่
27 ก.ย. ๕9)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 9/๒๕๕9 วันที่ 27 ก.ย. ๕9)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,576
๒,167
๗,743

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕28

9,271

+5

-

+5

-

+5

-

-

-

-

-

-2
-

-5
-

-7
-

-

-7
-

-

-

-

-

-

๕,579

๒,162

๗,741

๑,๕28

9,269

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๕9 )
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๕9)
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 25 ตุลาคม ๒๕๕9 )
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทีเ่ ป็นสมาชิกฯ

จํานวน ๖,342
จํานวน ๑30
จํานวน
57
จํานวน 6,529
จํานวน 5,579
คิดเป็นร้อยละ 85
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 950
คิดเป็นร้อยละ 15

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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4.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 10/๒๕๕9
4.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559
รายรับ
๑. ยอดยกมา (ธนาคาร)
2. รับค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายรับ

4,312,568.13 บาท
18,479.35 บาท
4,331,047.48 บาท

1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1497 - 1503
2. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ 2 ราย 1471 - 1486
3. จ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายจ่าย

210,048.00
1,352,485.65
18,479.35
1,581,013.00

รายจ่าย
บาท
บาท
บาท
บาท

รายรับมากกว่ารายจ่าย 2,750,034.48 บาท (4,331,047.48 – 1,581,013.00)
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

2,750,034.48 บาท
12,887.41
1,907,360.83
76,898.15
250,352.36
502,535.73
.
2,750,034.48 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 110/2558
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2559
- ซื้อตั๋วสัญ ญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 111/2558
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 4 พฤศจิกายน 2559
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 7 ราย จํานวนเงิน 210,048.00
บาทรายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1497 นายกริชพล บํารุงเพ็ชร์
(บํานาญ จังหวัดอ่างทอง)
1498 นายปรีชา กาฬปักษ์
(บํานาญ จังหวัดศรีสะเกษ)
1499 นายสุกฤษฎิ์ ชัยสุรสิทธิ์
(ข้าราชการ จังหวัดสกลนคร)

เลข
ทะเบียน
5373

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ เลือดออกในสมอง

จํานวนเงินที่ วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
ที่จ่ายเงิน
30,008.00 27 ก.ย.59

0407

สามัญ

ปอดอักเสบ

30,008.00 27 ก.ย.59

6968

สามัญ

อุบัติเหตุ

30,008.00

นายเฉลียว ผ่องอุดม
(บํานาญ ส่วนกลาง)
นายสนิท แสนสุนนท์
(ข้าราชการ จังหวัดขอนแก่น)

0572

สามัญ

ติดเชื้อในปอด

30,000.00 11 ต.ค.59

4661

สามัญ

หัวใจล้มเหลว
เฉียบพลัน

30,008.00

5 ต.ค.59
5 ต.ค.59

5 ต.ค.59

4.

1500

5.

1501

6.

1502

จ.ส.อ.สงวน คําบาง
(บํานาญ จังหวัดนครปฐม)

3384

สามัญ

ระบบไหลเวียน
เลือดล้มเหลว

30,008.00

7.

1503

นายเอนก ซ้ายสุพรรณ
(บํานาญ จังหวัดสกลนคร)

2500

สามัญ

กล้ามเนื้อหัวใจตาย
จากการขาดเลือด

30,008.00 19 ต.ค.59

รวม

ที่
1.
2.
3.
4.

210,048.00

2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 16 ราย จํานวนเงิน 1,352,485.65 บาท
รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
เลข
สมาชิก สาเหตุการเสียชีวิต จํานวนเงินที่ วัน/เดือน/ปี
รายที่
ทะเบียน ประเภท
จ่าย (บาท)
ที่จ่ายเงิน
1471 นางณฐพร สุรพัสดี
5994
สามัญ ลําไส้แตกทะลุ
84,482.99 27 ก.ย.59
(ข้าราชการ จังหวัด
นครราชสีมา)
1472 นางสาวเต็มศิริ การสันทัด
2634
สามัญ ปอดติดเชื้อ
84,557.98 27 ก.ย.59
(บํานาญ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา)
1473 นางเรณู นันทวิสิทธิ์
0477
สามัญ เส้นเลือดหัวใจตีบ 84,557.98 27 ก.ย.59
(บํานาญ จังหวัด
เฉีบบพลัน
พระนครศรีอยุธยา)
1474 นายธวัชชัย ขิขุนทด
5265
สามัญ โรคมะเร็งตับจาก
84,482.98 27 ก.ย.59
(ข้าราชการ จังหวัด
ไวรัสตับอักเสบซี
นครราชสีมา)
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ที่
5.
6.
7.
8.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1475 นายจงกล มัจฉพันธ์
(บํานาญ เชียงใหม่)
1476 นายอําพัน ยศกลาง
(ข้าราชการ จังหวัด
นครราชสีมา)
1477 นายวิเชียร กลิ่นศรีสุข
(บํานาญ จังหวัดอ่างทอง)
1478 นายอดิศร อภิตนพันธุ์
(บํานาญ จังหวัดเพชรบุร)ี

เลข
สมาชิก สาเหตุการเสียชีวิต จํานวนเงินที่จ่าย วัน/เดือน/ปี
ทะเบียน ประเภท
(บาท)
0675 สามัญ ติดเชื้อในกระแสเลือด
84,482.98 27 ก.ย.59
5654

สามัญ

เส้นเลือดในสมองแตก

84,482.98 27 ก.ย.59

2787

สามัญ

มะเร็งจมูก

84,482.98 27 ก.ย.59

5914

สามัญ

ปอดอักเสบติดเชื้อ

84,557.98 27 ก.ย.59

9.

1479

นายสุธี เลี้ยงเจริญ
(ส่วนกลาง)

0212

สมทบ

โรคมะเร็งกล่องเสียง

84,565.98

10.

1480

นายสุรพล ภูผา
(บํานาญ จังหวัดสกลนคร)

6112

สามัญ

โรคแทรกซ้อนจาก
ตับแข็ง

84,557.98 27 ก.ย.59

11.

1481

นายอุทัย โพธิสาวัง
(จังหวัดสกลนคร)

0032

สมทบ

โรคปอดบวม

84,557.98 27 ก.ย.59

12.

1482

นายกรุง สีทองคํา
(บํานาญ จังหวัดสระบุร)ี

1615

สามัญ

โรคเส้นเลือดสมองตีบ

84,557.98 27 ก.ย.59

13.

1483

4336

สามัญ

เส้นเลือดโป่งพองใน
สมองแตก

84,557.97 27 ก.ย.59

14.

1484

นางธีราพร ดําพะธิก
(บํานาญ จังหวัด
อุบลราชธานี)
นางอุไร นิกรรัมย์
(บํานาญ จังหวัดสุรินทร์)

1704

สามัญ

84,482.97 27 ก.ย.59

15.

1485

นายถนอม เขตบุญพร้อม
(บํานาญ จังหวัดมุกดาหาร)

0548

สามัญ

สันนิษฐานว่าเสียชีวิต
จากโรคความดันโลหิต
สูง, เบาหวาน, ไตวาย
ติดเชื้อในกระแสเลือด
รุนแรง

16.

1486

นายทองสุข คําผาสุก
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)

3471

สามัญ

ภาวะการหายใจ
ล้มเหลว

84,557.97 27 ก.ย.59

รวม
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

3 ต.ค.59

84,557.97 27 ก.ย.59

1,352,485.65
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันที่ 28 ตุลาคม ๒๕59
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมณะกรรมการฯ
ค
เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯเป็นสมาชิกสามัญจํานวน 1 รายดังนี้
ที่

เลข
ทะเบียน

ชื่อ – สกุล

1

9911

นายวิญญู หลวงชนา

อายุ
(ปี)

ตําแหน่ง

39 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ

สังกัด/
จังหวัด

16/9/2559

นครศรีธรรมราช

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับสมัครสมาชิกใหม่ จานวน 1 ราย
๕.๒ สมาชิกลาออก เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 1 ราย ดังนี้
1) นางสาวนลิสตา ศรีนา
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9652
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
ขอลาออกเนื่องจาก ลาออกจากราชการ
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน 1 ราย
๕.๓ ขออนุมัติจ่ายเงินสงเคราะห์งวดที่ 1 เพิ่มขึ้น เป็นเงิน 60,000.00 บาท
1. เรื่องเดิม
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่สูงขึ้นและได้รับการร้องขอจากสมาชิกและทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต
สํานักงาน การฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน มีแผนที่จะจ่ายเงิน งวดแรกเพิ่มขึ้นจากเดิม
30,000.00 บาท เป็น 60,000.00 บาท (หกหมื่นบาทถ้วน ) คิดเป็น ประมาณ ร้อยละ 50 ของจํานวนเงิน
ที่ทายาทสมาชิกจะได้รับ
2.ข้อเท็จจริง
2.1 เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ (เงินล่วงหน้า )เป็นเงินที่สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ เรียกเก็บ
จากสมาชิกล่วงหน้า 15 ศพ (เงินรับฝาก) ตามระเบียบฯ เพื่อนํามาทดรองจ่ายให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตเพื่อ
บรรเทาความเดือดร้อนก่อนการเรียกเก็บเงิน ในงวดที่ 1 จํานวนรายละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
2.2 ปัจจุบัน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน มีเงินที่จะนําไปทดรองจ่ายให้ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต ในงวด
แรก จํานวน 3,157 ,713 .19 บาท
ประกอบด้วย
1) เงินล่วงหน้าตามข้อ 2.1 จํานวน 1,250,352.36 บาท เป็นเงินฝากธนาคารพาณิชย์ จํานวน
250,352.36 บาท และตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที่ 111/2558 จํานวน 1,000,000.00 บาท
2) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชนจํานวน 1,907,360.83 บาท
3. ระเบียบ
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๙ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕
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ข้อ 27 การฌาปนกิจสงเคราะห์จะจ่ายเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ์รับเงินสงเคราะห์ ตาม ข้อ 26 ดังต่อไปนี้
(๑) จ่ายเงินงวดแรก ภายใน 5 วัน ทําการนับจากได้รับเอกสารยื่นเรื่องราวขอรับเงินถูกต้อง
ครบถ้วน
(๒) งวดที่ ๒ จ่ายส่วนที่เหลือเมื่อได้รับเงินสงเคราะห์จากสมาชิกครบถ้วน ภายใน 60 วัน นับแต่
วันที่ได้รับใบสําคัญงวดที่ 1 จากผู้รับเงินสงเคราะห์
ข้อ 37 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกประการ
ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ ฯลฯ
4. ข้อเสนอ
เพื่อให้การดําเนินกิจการของสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเห็นควรอนุมัติให้ เพิ่มวงเงินสําหรับการจ่ายเงินสงเคราะห์ในงวดแรก ให้กับทายาทสมาชิกที่เสียชีวิตจากเดิม
จํานวน 30,000บาท เป็นจํานวน 60,000บาท โดยให้การจ่ายเงินมีผลนับแต่วันที่ทายาทสมาชิกยื่นเรื่อง ราวขอรับเงิน
ถึงฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 4
ที่ประชุม : ได้ร่วมพิจารณาและให้เหตุผลประกอบ ดังนี้
1) เห็นด้วย กับ ภาวะ เศรษฐกิจ ในปัจจุบัน ที่ มีค่าครองชี พที่ สูงขึ้น ทําให้ค่าใช้จ่าย ในการจัดการศพ
ต้องใช้เงิน เป็น จํานวนมาก และเป็น การร้องขอจากสมาชิกและทายาท สมาชิก ที่เสียชีวิต หากการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์งวดแรกเพิ่มขึ้นได้ก็จะเป็นการดี ถือว่าเป็นการ
บรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ทายาทของผู้เสียชีวิต
2) ปัจจุบัน ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2559 สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนา
ชุมชน มีเงินที่จะนําไปทดรองจ่ายให้ทายาทสมาชิกที่เสียชีวิต ในงวดที่
1 จํานวน 3,157 ,713 .19 บาท
ประกอบด้วย
(1) เงินล่วงหน้าตามข้อ 2.1 จํานวน 1,250 ,352 .36 บาท เป็นเงินฝ ากธนาคารพาณิชย์
จํานวน 250,352.36 บาท และตั๋วสัญญาใช้เงินฉบับที111/2558
่
จํานวน 1,000,000.00 บาท
(2) เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนาชุมชนจํานวน 1,907,360.83 บาท
๓) ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.
๒๕๔๙ หมวด 2 ว่าด้วยเรื่อง วัตถุประสงค์ ข้อ 9 เมื่อเพิ่มวงเงินสงเคราะห์งวดแรก ก้ยังเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กําหนด ดังนี้
(๑) เพื่อให้สมาชิกได้สงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ
(๒) เพื่อให้การสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกศึ่งถึงแก่ความตาย
(๓) ไม่ประสงค์จะหากําไรเพื่อแบ่งปันให้แก่สมาชิก
๔) เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ที่สามารถจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาท
สมาชิกในงวดแรกเพิ่มขึ้น เพื่อใช้ในการจัดการศพได้อย่างไม่เดือดร้อน
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติตามข้อเสนอ
๕.๔ การไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินและดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
1. เรื่องเดิม
สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินกับสหกรณ์
ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1.1 ตั๋ วสัญญาใช้เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
เลขที่ 110 /2558 จํานวน 1,000 ,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.6 ครบกําหนดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559
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1.2 ตั๋วสัญญาใช้เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เลขที่ 111/2558 จํานวน 1,000 ,000 บาท
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.6 ครบกําหนดวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
2. ข้อเท็จจริง
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด แจ้งว่าตั๋วสัญญาใช้เงินฌาปนกิจสงเคราะห์กรมการพัฒนา
ชุมชน ที่ซื้อไว้กับสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จํากัด จํานวน 2 ฉบับ ใกล้ครบกําหนดไถ่ถอน ดังนี้
ลําดับ เลขที่ตั๋ว
จํานวนเงิน
อัตราดอกเบี้ย ดอกเบี้ยที่ได้รับ วันที่ออกตั๋ว วันที่ตั๋ว
สัญญา
ครบกําหนด
1. 110/2558 1,000,000.00
3.6
36,000.00
2 พ.ย.58
1 พ.ย.59
2. 111/2558 1,000,000.00
3.6
36,000.00
5 พ.ย.58
4 พ.ย.59
3. ระเบียบ
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ. ๒๕๔๙
ข้อ 28 เงินทุกประเภทที่การฌาปนกิจสงเคราะห์ได้รับ ให้นําไปฝากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ในนามของการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯลฯ
ข้อ 37 คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ทุกประการให้
เป็นไปตามระเบียบนี้ ฯลฯ
4. ข้อเสนอ
เพื่อให้การดําเนินกิจการของสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยเห็นควรดําเนินการดังนี้
4.1 ต่อตั๋วสัญญาใช้เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ฉบับที่ 110/2558 จํานวน 1,000,000 บาท
4.2 ไถ่ถอนตั๋วสัญญาใช้เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ฉบับที่ 111/2558 จํานวน 1,000,000 บาท
เพื่อนํามาทดรองจ่ายให้กับทายาทสมาชิทีก่เสียชีวิตในงวดที่ 1
4.3 ไถ่ถอนดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯทั้ง 2 ฉบับ เป็นเงิน 72,000 บาท และนําเงิน
ฝากเข้า บัญชี ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน ) ชื่อบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ฌส .พช. เลขที่ 9550092445
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการของการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ตามมติที่ประชุมต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ ตามข้อ 4.1-4.3
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม อนุมัติตามข้อ 4.1 - 4.3
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 13.55 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธรภูธร ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

