ผู้เข้าประชุม

รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ ๑1/๒๕๕9
วันที่ ๒9 พฤศจิกายน ๒๕๕9
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

1.

นายอรรษิษฐ์

สัมพันธรัตน์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
กรรมการ

2.

นางวิไลวรรณ

ไกรโสดา

ผู้ตรวจราชการกรม
แทนหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

3.
4.

นางสาวเพ็ญแข
นางสาววรพันธุ์

ศรีสุทธิกุล
รุ่งกรุด

ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

5.

นายไพศาล

สุขปัญญา

6.

นางประภา

ปานนิตยกุล

7.
8.
9.
10.
11.

บุตรนุชิต
ถนอมทรัพย์
ช่อแก้ว
ศรีเพ็ง
เวชกุล

ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการกองแผนงาน
ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

12.

นายธงชัย
นายวสันต์
นายวาทกานต์
นายสรสาสน์
นายกิติพล
นายวิฑูรย์

นวลนุกูล

ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการและเหรัญญิก

13.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

กรรมการ
กรรมการ

นักวิชาการพัฒนาชุมชนเชี่ยวชาญแทน
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ
แทนผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

กรรมการ
กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญศิริ

เทพภูธร

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สํานักงานเลขานุการกรม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายทวีป

โตดิลกเวชช์
บุตรโพธิ์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ

3. นายณรงค์

บุ่ยศิริรักษ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ รองอธิบดีฯ ในฐานะรองประธาน ดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕๕9
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0401.3/ว169
ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุ มการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 10 /๒๕๕9 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม ๒๕๕9 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕๕9
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 11/๒๕๕9 วันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9
3.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 12 ราย
เป็นสมาชิกสามัญ 8 ราย ดังนี้
๑) นายมนตรี ตั้งเจริญสกุล
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 7484
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร
โรคมะเร็งท่อทางเดินน้ําดี
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม ๒๕๕9
๒) นายสมัคร พลนอก

3) นายเรืองวิทย์ เรืองสิร์กุล

4) นายสมภพ เกตุแก้ว

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 3117
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสโลหิตอย่างรุนแรงจากภาวะปอดอักเสบติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม ๒๕๕9
สมาชิกเลขที่ 1715
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลําปาง
โรคมะเร็งในกระเพาะอาหาร
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕9
สมาชิกเลขที่ 5094
สังกัด จังหวัดสุโขทัย
โรคตับ
เมื่อวันที่ 24 มกราคม ๒๕๕9
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5) นายเพียร หนูประดิษฐ์

สมาชิกเลขที่ 5713
สังกัด ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะลา
สาเหตุ ปอดอักเสบติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ๒๕๕9
ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 3860
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
สาเหตุ ไม่ทราบสาเหตุ
เมื่อวันที่ 25 กันยายน ๒๕๕9

6) นางกุหลาบ เพ็งสวัสดิ์

7) นายอ่อนจันทร์ มณีมล

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 6507
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย
สาเหตุ เสียชีวิตจากภาวะน้ําตาลในเลือดต่ํา
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕9

8) นางสาวเพ็ญศรี ถิ่นนาราม

ข้าราชการ สมาชิกเลขที่ 6507
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
สาเหตุ ภูมิคุ้มกันบกพร่อง
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน ๒๕๕9

1) นางมาลีรัตน์ นิจผล

2) นางนกแก้ว บารัมย์

3) นางทิพยา โคบํารุง

4) นายทวี รางแดง

เป็นสมาชิกสมทบ 4 ราย ดังนี้
สมาชิกเลขที่ 0210
สังกัด ส่วนกลาง
สาเหตุ ปอดอักเสบอย่างรุนแรง
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕๕9
สมาชิกเลขที่ 0512
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
โรคมะเร็งเม็ดเลือด ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ๒๕๕9
สมาชิกเลขที่ 1614
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์
โรคมะเร็งท่อน้ําดี ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม ๒๕๕9
สมาชิกเลขที่ 1086
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕๕9

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 10/๒๕๕9 วันที่ 28 ต.ค. ๕9)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันที่
28 ต.ค. ๕9)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันที่
28 ต.ค. ๕9)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 10/๒๕๕9 วันที่ 28 ต.ค. ๕9)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,579
๒,162
๗,741

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕28

9,269

+1

-

+1

-

+1

-

-

-

-

-

-3
-

-5
-

-8
-

-4
-

-12
-

-1

-

-1

-

-1

๕,576

๒,157

๗,733

๑,๕24

9,257

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕9 )
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕9)
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน ๒๕๕9)
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทีเ่ ป็นสมาชิกฯ

จํานวน ๖,329
จํานวน ๑30
จํานวน
55
จํานวน 6,514
จํานวน 5,576
คิดเป็นร้อยละ 86
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 938
คิดเป็นร้อยละ 14

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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3.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/๒๕๕9
3.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
รายรับ
๑. ยอดยกมา (ธนาคาร)
2. รับเงินสงเคราะห์ฯ

2,750,034.48 บาท
1,332,880.00 บาท
4,082,914.48 บาท

รวมรายรับ
รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1504 -1506

90,024.00 บาท
. บาท
90,024.00 บาท

รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 3,992,890.48 บาท (4,082,914.48 – 90,024.00)
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

3,992,890.48 บาท
12,887.41
3,150,216.83
76,898.15
250,352.36
502,535.73
.
3,992,890.48 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 110/2558
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2559 (อยู่ระหว่างต่อตั๋วสัญญา)
- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 111/2558
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 4 พฤศจิกายน 2559 (อยู่ระหว่างไถ่ถอนตั๋วสัญญา)
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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3.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 3 ราย จํานวนเงิน 90,024.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1504 นายทองคํา โกมลบุตร
(บํานาญ จังหวัดกาญจนบุร)ี
1505 นายภาณุ จิตต์หนองแวง
(ข้าราชการ จังหวัด
นครราชสีมา)
1506 นายสมศักดิ์ วันหลัง
(บํานาญ จังหวัดอุบลราชธานี)

เลข
ทะเบียน
2767

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ หัวใจวาย

จํานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย (บาท)
30,008.00 27 ต.ค.59

5836

สามัญ

เลือดคั่งในสมอง

30,008.00

8 พ.ย.59

0827

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด 30,008.00

8 พ.ย.59

รวม

90,024.00

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.1 สมาชิกลาออก เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 1 ราย ดังนี้
1) นางสาวอนุสรา กันทาอ้าย
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 9455
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
ขอลาออกเนื่องจาก ไปบรรจุเข้ารับราชการสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจตในภาครั
ริ
ฐ
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน 1 ราย
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทัว่ ไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

