รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ ๑1 /๒๕๕๘
วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.
2.
3.

นางสายพิรุณ
นายอรรษิษฐ์
นายทวีป

น้อยศิริ
สัมพันธรัตน์
บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ

4.

นางไพเราะ

รอยตระกูล

ผู้ตรวจราชการกรม
กรรมการ
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

5.

นายจําเริญ

แหวนเพ็ชร

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการพิเศษ

กรรมการ

แทนผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

6.

นายณรงค์

บุ่ยศิริรักษ์

กรรมการ

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ผูอ้ ํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน
ผูอ้ ํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

7.

นายไพศาล

สุขปัญญา

8.
9.

นางอัจฉราวรรณ
นายธงชัย

มณีขัติย์
บุตรนุชิต

10.

นายวสันต์

11.

นายโชคชัย

แก้วป่อง

ผู้อํานวยการกองแผนงาน

กรรมการ

12.

นายสรสาสน์

สีเพ็ง

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์

กรรมการ

13.

นายวิฑูรย์

นวลนุกูล

ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการและเหรัญญิก

14.

นายทรงพล

วิชยั ขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและ
เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางบุญศิริ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายกิติพล

เทพภูธร

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม

โตดิลกเวชช์

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ

เวชกุล

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ติดราชการ

2
เริ่มประชุม เวลา 16.05น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานคณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ติดราชการเร่งด่วน จึงได้มอบหมายให้ นางสายพิรุณ น้อยศิริ รองอธิบดีฯ ในฐานะรองประธาน
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕๕8
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท0401.3/ ว144
ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 10 /๒๕๕8 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม ๒๕๕8 แล้ว และแจ้งผลกา รรับรองภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน
2558 ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดรับรอง (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
๓.๑ การประชาสัมพันธ์การดาเนินงานฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการฯ ได้มีมติให้ฝ่ายเลขานุการฯ
ดาเนินการซักซ้อมหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดาเนินการตามข้อเสนอแนะที่ ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการ
ในตาแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ใน กรณี เมื่อมีสมาชิกการ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ฯได้เสียชีวิตลง ควรให้ผู้แทนหน่วยงาน อาทิเช่น พัฒนาการจังหวัด ผู้อานวยการสานัก กอง ศูนย์
สถาบัน ได้ประกาศแจ้งให้ผู้ที่มาร่วมงานศพของสมาชิกผู้เสียชีวิตได้รับทราบว่า ผู้เสียชีวิตเป็นสมาชิกการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ทายาทของสมาชิกฯ ผู้เสียชีวิต จะได้รับเงินสงเคราะห์จากการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ กรมการพัฒนาชุมชน เป็นเงินจานวน ๑ แสน ๑ หนึ่งหมื่นบาทเศษ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้การ
ฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ได้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย และเป็นการเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ที่ยังไม่เป็นสมาชิก ได้สมัครเป็นสมาชิกฯ
ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ได้ดาเนินการแจ้งหน่วยงานสังกัดส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ตามหนังสือที่ มท ๐๔๐๑.๓/ว๑๔๘ , ว๑๔๙ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ขอให้ ดาเนินการ
ตามข้อเสนอแนะดังกล่าวแล้ว (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุ ม รับทราบ
๓.๒ การอานวยความสะดวกแก่ผู้ที่จะสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
จากการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผู้อานวยการกองประชาสัมพันธ์ ได้เสนอความคิดเห็น
ว่า เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดเวลา ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ
กรมการพัฒนาชุมชน เห็นควรให้พิจารณาใช้ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของเอกชนได้ ซึ่งคณะกรรมการได้มี
มติที่ประชุม มอบให้ฝ่า ยเลขานุการฯ ดาเนินการหาข้อมูลและศึกษาระเบียบที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการใช้ใบรับรอง
แพทย์ประกอบการสมัครสมาชิก

๓
ระเบียบปฏิบัติ

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด ๓ ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ ๑๒ (๒) ภรรยา หรือสามีที่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือ
พนักงานราชการ ผู้สมัครเข้าอายุไม่เนกิ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ต้องยื่นหลักฐานใบตรวจรับรองสุขภาพจากแพทย์ปริญญา
ซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ประกอบการสมัครสมาชิกฯ
ข้อ ๒๐ (๓) วรรคสอง หากผู้สมัครรายใดที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปีขึ้นไป ต้องมีเอกสาร ใบรับรอง
การตรวจโรคของแพทย์ปริญญาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ว่ามีสุขภาพแข็งแรง โดย
สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมก ารพัฒนาชุมชน ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะให้แพทย์ปริญญาซึ่งได้ขึ้น
ทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน ที่สํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
เห็นชอบตรวจร่างกายของผู้สมัครรายหนึ่งรายใดก่อนพิจารณารับเข้าเป็นสมาชิกก็ได้ และจะไม่รับบุคคลที่
แพทย์
ดังกล่าวเห็นว่ามีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ไม่สมควรรับเข้าเป็นสมาชิกก็ได้
แนวทางปฏิบัติ
สํานักงานเลขานุการกรม ได้รับโอนงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จากกองการเจ้าหน้าที่
มาอยู่ในความรับผิดชอบเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ซึง่ ได้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติเดิม ในการรับสมัครสมาชิก
ดังนี้
1. สมาชิกสามัญที่มีอายุตั้งแต่ ๔๕ ปี จนถึงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบรับรองแพทย์
ปริญญาที่รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรง และปราศจากโรคที่กําหนดตามระเบียบข้อ ๑๑ กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓
จากสถานพยาบาลของรัฐ
2. สมาชิกสมทบ กรณีอายุไม่ถึง ๔๕ ปี ให้ใช้ใบรับรองแพทย์จากคลินิกได้ โดยไม่ต้อง
ระบุโรค แต่ถ้าอายุตั้งแต่ ๔๕-๖๐ ปี ต้องมีใบรับรองแพทย์ปริญญาฯ ที่รับรองว่ามีสุขภาพแข็งแรง และต้องระบุว่า
ปราศจากโรคที่กําหนดตามระเบียบข้อ ๑๑ กฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ.๒๕๕๓ จากสถานพยาบาลของรัฐ
ความเห็นจากกลุ่มงานนิติการ
ผู้สมัครเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ กรมการพัฒนาชุมชน สามารถ
ใช้ใบรับรองการตรวจโรคของแพทย์ปริญญาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะแผนปัจจุบัน
จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนก็ได้ เนื่องจาก
ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การวิชาชีพซึ่งเป็นนิติบุคคลที่อยู่ภายใต้กํากับของ
รัฐ พ.ศ. 2547 ได้กําหนดวิธีการรับสมาชิกและ การขาดจากสมาชิกภาพ ไม่มีข้อความใ ดระบุให้ต้องมีใบรับรอง
การตรวจโรคของแพทย์
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการ
พัฒนาชุมชน พ .ศ.2549 กําหนดเพียงใบตรวจโรคของแพทย์ปริญญาซึ่งได้ขึ้นทะเบียนรับอนุญาตให้ประกอบโรค
ศิลปะแผนปัจจุบัน
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 2)
การดาเนินงานของหน่วยงานข้างเคียง
การใช้ใบรับรองแพทย์ประกอบการสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
จํานวน 4
หน่วยงาน ได้แก่ กรมการปกครอง กรมที่ดิน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกระทรวงมหาดไทย ผู้สมัคร
สมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ จะต้อง มีใบรับรอง การตรวจโรคของแพทย์ ตั้งแต่แรกเข้าทุกคน สามารถใช้ ได้ทั้ง
สถานพยาบาลของรัฐและเอกชน

๔

ข้อเสนอ

ฝ่ายเลขานุการฯ เห็นควรยกเลิกแนวปฏิบัติเดิมที่ผู้สมัครสมาชิกฯ ที่มีอายุ ๔๕ ปี จนถึงอายุ
๖๐ ปีบริบูรณ์ ต้องมีใบรับรองการตรวจโรคของแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ ให้สามารถใช้ใบรับรองการตรวจโรค
ของแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนได้
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม เห็นชอบให้ผู้สมัครสามารถใช้ใบรับรองการตรวจโรคของแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐ หรือเอกชนได้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที11/๒๕๕8
่
วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕8
4.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 8 ราย
เป็นสมาชิกสามัญ 7 ราย ดังนี้
๑. นายอารมณ์ สํารวมรัมย์
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 2625
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์
สาเหตุ ไตวายเฉียบพลันติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน ๒๕๕7
๒. นายชูฤทธิ์ บุศเนตร

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 1228
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดร้อยเอ็ด
โรค วัณโรคปอด
เมื่อวันที่ 29 กันยายน ๒๕๕8

3. นายอ้น วงศ์ภูผานนท์

สมาชิกเลขที่ 0637
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
โรคชรา
เมื่อวันที่ 16 กันยายน ๒๕๕8

4. นายสุดใจ ภิรมย์รักษ์

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 2834
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ หายใจล้มเหลว
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม ๒๕๕8

5. นายจรุง พัฒน์มณี

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 0337
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกําแพงเพชร
สาเหตุ มีเลือดออกในสมอง
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม ๒๕๕8

6. นางสุรัตน์ แก้วเนตร

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 3666
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
โรคชรา
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ๒๕๕8

7. นายชวาล ไชยทะเศรษฐ์

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 2065
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุดรธานี
สาเหตุ เส้นเลือดแดงใหญ่แตก
เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน ๒๕๕8

5
เป็นสมาชิกสมทบ 1 ราย ดังนี้
1. นางศุภร วรรณพุทธรักษ์

สมาชิกเลขที่ 372
สังกัด ส่วนกลาง
สาเหตุ ติดเชื้อทางเดินปัสสาวะ
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
4.1.๒ สรุปยอดรวมการเพิ่ม – ลด ของสมาชิก
รายละเอียดการเพิ่ม-ลดของสมาชิก
สมาชิกสามัญ
รายการสมาชิก
๑. ยอดสมาชิกยกมา
จากการประชุมครั้งที่แล้ว
๒. สมาชิกสมัครใหม่
โดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 10/๒๕๕8 วันที่ 29 ต.ค.๕8)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที1่ 0/๒๕๕8 วันที่ 29 ต.ค..๕8)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,509
๒,272
๗,781

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕52

9,333

+1

-

+1

-

+1

-

-

-

-

-

-

-7
-

-7
-

-1
-

-8
-

-4

-

-4

-

-4

5,506

2,265

7,771

๑,๕๕๑

9,322

สรุปยอดรวมของสมาชิก ณ การประชุมครั้งที่ 11/2558วันที่ 3 ธันวาคม
ราย
ปัจจุบันมี
ข้าราชการ ( ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕8 )
ลูกจ้างประจํา (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕8)
พนักงานราชการ (ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๕8)
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกฯ

๒๕๕8 สมาชิกลดลง จานวน 11

จํานวน ๖,554 ราย
จํานวน
๑43 ราย
จํานวน
64 ราย
จํานวน 6,761 ราย
จํานวน 5,506 ราย
คิดเป็นร้อยละ 81.44
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน 1,255 ราย
คิดเป็นร้อยละ 18.56
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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4.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 11/๒๕๕8
4.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558
รายรับ
๑.
๒.
3.
4.
5.

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

.

2,429,358.56
1,906,790.00
1,500.00
113.83
72,000.00
4,409,762.39

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

150,040.00
11,269.89
113.83
161,423.72

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1427 - 1430
2. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ส่วนที่เหลือจากงวดที่ 2
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (1%)
รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 4,248,338.67 บาท (4,409,762.39 – 161,423.72)
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

4,248,338.67 บาท
12,690.48
2,675,476.56
859,831.02
249,203.24
451,137.37
.
4,248,338.67 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 91/2557
จํานวน 1,000,000.- บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2558 (อยู่ระหว่างต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน)
- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 92/2557
จํานวน 1,000,000.- บาท วันที่ครบกําหนด 4 พฤศจิกายน 2558 (อยู่ระหว่างต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน)
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม ทราบ

7
4.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่สมาชิกจํานวน 5 ราย จํานวนเงิน 150,040.00
บาทรายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.
3.
4.
5.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1427 นางสนม สุจริตจิตร
(บํานาญ จังหวัดนครปฐม)
1428 นางสกลกานต์ มูลกันยา
(บํานาญ จังหวัดหนองบัวลําภู)
1429 นายอารมณ์ สํารวมรัมย์
(บํานาญ จังหวัดบุรีรัมย์)
1430 นายชูฤทธิ์ บุศเนตร
(บํานาญ จังหวัดร้อยเอ็ด)
1431 นายอ้น วงศ์ภูผานนท์
(จังหวัดนครพนม)
รวม

เลข
ทะเบียน
4462

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สามัญ มะเร็งลําไส้

จํานวนเงินที่
วัน/เดือน/ปี
จ่าย(บาท)
30,008.00 30 ต.ค. 58

4123

สามัญ

มะเร็งเต้านม

30,008.00 30 ต.ค. 58

2625

สามัญ

30,008.00 16 พ.ย. 58

1228

สามัญ

ไตวายเฉียบพลัน
ติดเชื้อในกระแสเลือด
โรควัณโรคปอด

0637

สามัญ

โรคชรา

30,008.00 16 พ.ย. 58

30,008.00 16 พ.ย. 58

150,040.00

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.1 การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 11/๒๕๕8 วันที่ 3 ธันวาคม ๒๕๕8
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐาน ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบฯจํานวน 6 ราย ดังนี้
สมาชิกสามัญ จํานวน 6 ราย
ที่
1.

9813 นายธงชัย บุตรนุชิต

อายุ
ตําแหน่ง
(ปี)
56 ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศ

2.

9814 น.ส.สิรีภรณ์ ยงศิริ

28

3.

9815 นางวาสนา กุลละวณิชย์

29 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 1/09/2553

4.

9816 น.ส.อัญชลี สุขถาวร

29 นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 26/11/2555 ฉะเชิงเทรา

5.

9817 นายศิริพงษ์ ทรัพย์บุญรอด

59 หัวหน้ากลุ่มงานช่วยอํานวยการและ 1/09/2520

สํานักงานเลขานุการกรม

6.

9818 นายนพรุจ เปียงชมภู

33

ศูนย์ศกึ ษาและพัฒนา
ชุมชนนครนายก

เลข
ทะเบียน

ชื่อ – สกุล

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ
25/01/2525

สังกัด/
จังหวัด
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน

เพื่อการพัฒนาชุมชน
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 26/08/2554 ฉะเชิงเทรา

ประสานราชการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

3/8/2558

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ จานวน ๖ ราย

ฉะเชิงเทรา

๘
๕.2 สมาชิกลาออก จานวน 1 ราย ดังนี้
สมาชิกสามัญ
๑. นางอัมพวรรณ โทเจริญ

สมาชิกสามัญ เลขที่ 7603
สังกัด จังหวัดลําปาง
ขอลาออกเนื่องจาก โอนไปสังกัดเทศบาลตําบลแม่เมาะ
จังหวัดลําปาง

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน ๑ ราย
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 1๖.๓5 น.
( ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

