รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 4/๒๕๖๐
วันที่ 28 เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
ผู้เข้าประชุม
1.

นายทวีป

บุตรโพธิ์

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.

นายสินชัย

ถนอมสิน

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

3.

นางสาวภิญญภัค สินรา

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการแทนผู้อํานวยการสํานัก กรรมการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน

4.

นายอนุชิต

โอชัยกุล

กรรมการ

5.

นายธงชัย

บุตรนุชิต

6.
7.

นายร่องกี้
นายชัยยา

พลเยี่ยม
ขําสะอาด

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการแทนผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กร
การเงินชุมชน
ผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน

8.

นายวสันต์

ถนอมทรัพย์

ผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่

กรรมการ

9.

นางยุพดี

หาญอักษรณรงค์

หัวหน้าฝ่ายอํานวยการแทนผู้อํานวยการ
กองแผนงาน

กรรมการ

10.
11.
12.

นางรักใจ
นายกิติพล
นางทรงลักษณ์

กาญจนวีระ
เวชกุล
วรภัย

ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์
ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเหรัญญิก

13.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางชยาณี
2. นางบุญศิริ
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายอภิชาติ
2. นายอรรษิษฐ์
3. นายณรงค์

มัจฉาเดช
เทพภูธร

โตดิลกเวชช์
สัมพันธรัตน์
บุ่ยศิริรักษ์

รองประธานกรรมการ
ประธานการประชุม
กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ
สํานักงานเลขานุการกรม
อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ติดราชการ จึงมอบหมายให้ นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีฯ ในฐานะ รองประธาน ดําเนินกิจการการฌาปนกิจ
สงเคราะห์ฯ ทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมแทน
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 3/๒๕60 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ มท 0401.3/ว081
ลงวันที่ 10 เมษายน 2560 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุ มการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 3 /๒๕60 เมื่อวัน ที่ 30 มีนาคม ๒๕60 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
ไม่ มีผู้ ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดให้การรับรองฯ (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 4/๒๕60 วันที่ 28 เมษายน ๒๕60
3.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรมเป็นสมาชิกสามัญ จานวน 4 ราย ดังนี้
๑) นายสุพจน์ ไชยนุวงศ์

๒) นายสมนิตย์ เกิดแสงสุริยงค์

สมาชิกเลขที่ 5395
สังกัด ส่วนกลาง
สาเหตุ เส้นเลือดสมองตีบรุนแรง
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม ๒๕60
ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 1960
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
โรค ถุงลมโป่งพอง
เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ๒๕60

3) นายสีใส ย่าพรหม

ข้าราชการบานาญ สมาชิกเลขที่ 0828
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมื่อวันที่ 24 มีนาคม ๒๕60

4) นายสมาน บุญคร่ํา

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 2851
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
สาเหตุ หัวใจล้มเหลว
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ๒๕59

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 3/๒๕60 วันที่ 30 มี.ค. 60)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 30
มี.ค. 60)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่
30 มี.ค. 60)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 3/๒๕60 วันที่ 30 มี.ค. 60)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
๕,721
๒,131
๗,852

สมาชิก
สมทบ

รวม

๑,๕18

9,370

+3

-

+3

+3

+6

-

-

-

-

-

-

-4
-

-4
-

-

-4
-

-

-

-

-

-

๕,724

๒,127

๗,851

๑,๕21

9,372

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 24 เมษายน ๒๕60 )
ลูกจ้างประจํา ( ณ วันที่ 24 เมษายน ๒๕60)
พนักงานราชการ ( ณ วันที่ 24 เมษายน ๒๕60)
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่เป็นสมาชิกฯ

จํานวน ๖,447
จํานวน
๑29
จํานวน
65
จํานวน 6,641
จํานวน 5,724
คิดเป็นร้อยละ 86
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการยังไม่เป็นสมาชิกฯ จํานวน
917
คิดเป็นร้อยละ 14

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
ราย
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3.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 4/๒๕60
3.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 24 เมษายน 2560
รายรับ
๑.
2.
3.
4.

ยอดยกมา (ธนาคาร)
รับเงินสงเคราะห์
รับเงินรับฝาก
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายรับ

3,937,693.57
25,370.00
7,735.00
14,940.95
3,985,739.52

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

660,072.00
821,916.05
14,940.95
1,496,929.00

บาท
บาท
บาท
บาท

รายจ่าย
1. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย 1551 - 1561
2. จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ 2 ราย 1519 - 1531
3. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 2,488,810.52 บาท (3,985,739.52 – 1,496,929.00)
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

2,488,810.52 บาท
12,887.41
685,413.93
117,786.12
1,251,162.45
421,560.61
.
2,488,810.52 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กร มการพัฒนาชุมชน เลขที่ 100/2559
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 1 พฤศจิกายน 2560
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ที่
1.
2.
3.

3.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ ๑ ได้จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกจํานวน 11 ราย
จํานวนเงิน 660,072.00 บาท รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
เลข
สมาชิก
จํานวนเงินที่
ชื่อ-สกุล/สังกัด
สาเหตุการเสียชีวิต
รายที่
ทะเบียน ประเภท
จ่าย (บาท)
1551 นางสาวนฤมล สันติพิทักษ์
7072
สามัญ โรคมะเร็งปอด
60,008.00
(ข้าราชการ จังหวัดปทุมธานี)
1552 นางสาวประไพ ชลารักษ์
8596
สามัญ กระดูกสันหลังส่วนคอ 60,008.00
(ข้าราชการ จังหวัดปราจีนบุรี)
หัก
1553 นายเสรีภาพ ภาดรภาพ
0590 สมทบ ติดเชื้อในกระแสเลือด 60,000.00
(ส่วนกลาง)

4.

1554

5.

1555

6.

1556

7

1557

8.

1558

9.

1559

10.

1560

11.

1561

นายสมพงษ์ ใจสุภาพ
(บํานาญ จังหวัดพะเยา)
นางสุดาพร ภูละคร
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)
นายปิยะ สิริสิงห
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)
นายสุพจน์ ไชยนุวงศ์
(ส่วนกลาง)
ว่าที่ ร.ต.ท.กําแพง ดวงตาเสือ
(จังหวัดอุบลราชธานี)
นายสมนิตย์ เกิดแสงสุริยงค์
(บํานาญ จังหวัดสงขลา)
นายสีใส ย่าพรหม
(บํานาญ จังหวัดอุบลราชธานี)
นายสมาน บุญคร่ํา
(บํานาญ จังหวัดนครพนม)
รวม

วัน/เดือน/ปี
ที่จ่ายเงิน
3 เม.ย.60
3 เม.ย.60
7 เม.ย.60

0927

สามัญ

ไม่ทราบสาเหตุการตาย

60,008.00 3 เม.ย.60

0234

สามัญ

60,008.00 3 เม.ย.60

0171

สามัญ

5398

สามัญ

0691

สมทบ

เกลือแร่ในเลือด
ผิดปกติ
ความดันสูงทําให้
เลือดออกในสมอง
เส้นเลือดสมองตีบ
รุนแรง
ล้มศรีษะกระแทกพื้น

1960

สามัญ

โรคถุงลมโป่งพอง

60,008.00 7 เม.ย.60

0828

สามัญ

ติดเชื้อในกระแสเลือด

60,008.00 12 เม.ย.60

2851

สามัญ

หัวใจล้มเหลว

60,008.00 12 เม.ย.60

60,008.00 3 เม.ย.60
60,000.00 7 เม.ย.60
60,008.00 7 เม.ย.60

660,072.00

2) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกจํานวน 13 ราย
จํานวนเงิน 821,916.05 บาท รายละเอียดดังนี้
ที่
1.
2.

สงเคราะ
ชื่อ-สกุล/สังกัด
ห์รายที่
1519 นายสถิต คันธรักษา
(บํานาญ จังหวัดน่าน)
1520 นายปัญญา คูหาทอง
(บํานาญ จังหวัดหนองคาย)

เลข
ทะเบียน
0656
2577

สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
สมทบ โรคมะเร็งใน
กระเพาะอาหาร
สามัญ เส้นเลือดในสมอง
แตก

จํานวนเงินที่จ่าย วัน/เดือน/ปี
(บาท)
ที่จ่ายเงิน
83,998.09 29 มี.ค.60
83,923.09 29 มี.ค.60
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ที่
3.

สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
1521 นายสิทธินันท์ ศรีรัตนานุกุล
(ข้าราชการ จังหวัดอุดรธานี)

4.

1522

5.

1523

6.

1524

7.

1525

8.

1526

9.

1527

10.

1528

11

1529

12.

1530

13.

1531

เลข
ทะเบียน
5344

2072

สมาชิก
จํานวนเงินที่จ่าย
สาเหตุการเสียชีวิต
ประเภท
(บาท)
สามัญ หัวใจล้มเหลวจาก
83,998.09
ระดับโพแทสเซียม
ในเลือดสูง
สามัญ เลือดออกในสมอง
84,081.09
ปริมาณมาก
สามัญ ระบบไหลเวียน
53,998.09
โลหิตล้มเหลว
สมทบ โรคมะเร็งท่าน้ําดีใน
53,998.09
ตับ
สามัญ โรคมะเร็งตับ
53,998.08

0189

สามัญ

1235

สามัญ

1113

สามัญ

0405

สามัญ

1333

สมทบ

2360

สามัญ

นางสาวสุทธารี ลิ่มโอภาสมณี
(บํานาญ ส่วนกลาง)
นายเนือง แก้วช่วย
(บํานาญ จังหวัดเพชรบุรี)
นางทองสัมฤทธิ์ กางศรี
(จังหวัดร้อยเอ็ด)
นายเด่นพงศ์ วงค์อาษา
(บํานาญ จังหวัดขอนแก่น)
นายถ่อน เหง้าเทศ
(จังหวัดอุดรธานี)
นายดิเรก จิโน
(บํานาญ จังหวัดตาก)
นายสุพจน์ วิริยะกุล
(บํานาญ ส่วนกลาง)
นายเหลี่ยม ศาลาน้อย
(บํานาญ จังหวัดอุบลราชธานี)
นายไตรภพ โมกกาย
(จังหวัดสกลนคร)

8000

นายธพณชัย โคตรพิศ
(บํานาญ จังหวัดสกลนคร)
รวม

1878
0181

วัน/เดือน/ปี
ที่จ่ายเงิน
29 มี.ค.60
29 มี.ค.60
29 มี.ค.60
29 มี.ค.60
29 มี.ค.60

ออกซิเจนในเลือด
ต่าํ
ปอดอักเสบ

53,998.08 29 มี.ค.60

โรคลิ่มเลือดปอดอุด
ตัน
ปอดติดเชื้อ

54,006.07 29 มี.ค.60

ติดเชื้อในกระแส
เลือดจากมะเร็งท่า
น้ําดี
เสียเลือดปริมาณ
มาก

53,998.07 29 มี.ค.60

53,998.07 29 มี.ค.60

53,923.07 29 มี.ค.60

53,998.07 29 มี.ค.60
821,916.05

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
4.๑ การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 4/๒๕60 วันที่ 28 เมษายน ๒๕60
ฝ่ายเลขานุการ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมีคุณสมบัติและหลักฐาน
ถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบฯจํานวน 12 ราย ดังนี้

7
เป็นสมาชิกสามัญจํานวน 10 ราย
ชื่อ – สกุล

อายุ
(ปี)

1. 10072 นายพงศธร สุกันทา

29

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

23/11/2555 ลําปาง

2. 10073 นางสาวภัทธิญา สดชื่น

39

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

19/06/2543 ลําปาง

3. 10074 นายสิรวิชณ์ ศิริวัฒนโชติกุล

43

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

20/4/2552

ชัยภูมิ

4. 10075 นางสาวเดือนรุ่ง สุภมาตย์

38

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

2/04/2555

ชัยภูมิ

5. 10076 นางสาวอรุโณทัย หมัน่ ธรรม

29

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

1/11/2553

ชัยภูมิ

6. 10077 นางสาวลัดดา มมตะขบ

39

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

17/05/2547 นครราชสีมา

7. 10078 นางสาวลัดดา ศรีบุรมย์

33

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

23/11/2554 นครราชสีมา

8. 10079 นายชุมพล เลิศจันทึก

34

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

15/08/2559 นครราชสีมา

9. 10080 นางสาววีรวรรณ วรรณรี

40

นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ

18/7/2548

10. 10081 นางปิยนันท์ รักษาแก้ว

40

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน

19/03/2550 พังงา

ที่

เลข
ทะเบียน

ตําแหน่ง

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ

สังกัด/
จังหวัด

สระบุรี

สมาชิกสมทบ จํานวน 2 ราย
ชื่อ – สกุล

อายุ
(ปี)

ที่

เลขทะเบียน

คู่สมรส/สังกัด

1.

1923

นายเริงศักดิ์ รักษาแก้ว

44

นางปิยนันท์ รักษาแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงา
สมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียนที10081
่

2.

1924

พ.ต. รชต จินดานุรักษ์

57

นางเฟื่องขวัญ จินดานุรักษ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ
สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
สมาชิกประเภทสามัญ เลขทะเบียนที7119
่

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ ข้อ 13 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่
คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกได้ชําระเงินค่าสมัครถูกต้องตามระเบียบนี้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับผู้สมัครจานวน 12 ราย ตามรายชื่อดังกล่าว เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ

๘
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
๕.๑ การจ่ายเงินสงเคราะห์ให้กับทายาทของสมาชิกฯ ผู้เสียชีวิตในระหว่างการจัดงานศพ
ที่ประชุมมีความเห็น ว่า การสมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ถือว่า เป็น
การดูแลซึง่ กันและกัน เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยง ทาให้รู้สึกปลอดภัยในการทางาน และสาหรับ วิธีการนาเงิน
สงเคราะห์ไปมอบ ให้ แก่ทายาทของสมาชิก ฯ ผู้เสียชีวิตในระว่างการจัดงานศพนั้น จะเป็นสิ่งกระตุ้นให้ กับผู้ที่ ยังไม่ได้
สมัครเป็นสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เห็นภาพว่าถ้าสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ นั้น ประโยชน์
ก็จะตกแก่ทายาทของผู้เสียชีวิตนั่นเอง ซึ่งการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ต้องพัฒนา ขึ้น ทาอย่างไรให้สมาชิก ฯ รู้สึกว่า ได้รับ
การดูแล เมื่อมีสมาชิก ฯ เสียชีวิต การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ก็สามารถมอบเงินสงเคราะห์ ให้กับทายาทผู้เสียชีวิต
ได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีที่อยู่ต่างจังหวัดเห็นควรให้พัฒนาการจังหวัดเป็นผู้มอบเงินดังกล่าวให้กับทายาท
ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ มีการพิจารณาในเรื่องนี้ไปแล้ว เมื่อการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน ที่ประชุมได้มีมติว่า ให้จ่ายเงินสงเคราะห์ ตามระบบเมื่อได้รับ
เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง โดยปรับลดกระบวนการขั้นตอนในการเบิกจ่ายเงินสงเคราะห์ให้อยู่ในห้วงระยะเวลาไม่เกิน
๗ วันทาการ แล ะกาชับหน่วยงานในสังกัด กรณีสมาชิกเสียชีวิตให้รีบดาเนินการตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้อง
ของเอกสารหลักฐาน ส่งให้ฝ่ายเลขานุการดาเนินการโดยเร็วนั้น
ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จากัด (สอ.พช.) ได้มีการทาประกันชีวิตให้กับสมาชิก สอ.พช.
กรณีที่สมาชิกเสียชีวิต สอ.พช.จะใช้วิธี ยืมเงินทดลองเพื่อสารองจ่าย ให้กับทายาทของสมาชิกที่ เสียชีวิต โดยสมาชิกนั้น
ต้องไม่มีหนี้สิน หรือมีการหักหนี้สินกันเรียบร้อยแล้ว จากนั้น สอ.พช. จะส่งเงินประกันชีวิตผ่านไปยังพัฒนาการจังหวัด
เป็นผู้มอบให้กับทายาทของสมาชิกฯ ผู้เสีย ชีวิต ในระหว่างการจัดงานศพ ซึ่งกรณีนี้ การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
จะสามารถดาเนินการจ่ายเงินสงเคราะห์ในลักษณะเดียวกันกับ สอ.พช. โดยยืมเงินทดลองเพื่อสารองจ่ายในกรณีที่
สมาชิกการฌาปนกิจ สงเคราะห์ฯ เสียชีวิต ซึ่งทายาทของสมาชิกฯ ผู้เสียชีวิต จะต้องยื่นหลักฐาน เพื่อขอรับเงิน
สงเคราะห์ โดยให้พัฒนาการจังหวัดเป็นผู้มอบเงินสงเคราะห์ดังกล่าว ซึ่งกรณีนี้สามารถที่จะดาเนินการได้หรือไม่
อย่างไร
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์หารือฝ่ายเหรัญญิกการฌาปนกิจสงเคราะห์
หาแนวทางร่วมกันในการดําเนินการดังกล่าว และนําเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธร
ผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

ทรงพล วิชัยขัทคะ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายทรงพล วิชัยขัทคะ )
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ

การประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 4 /๒๕60
วันที่ 28 เมษายน ๒๕60
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน

ภาคผนวก

