รายงานการประชุมคณะกรรมการดาเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 1/๒๕6๒
วันศุกร์ที่ 1๘ มกราคม ๒๕6๒ เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุม ๕๐๐๑ ชั้น ๕ กรมการพัฒนาชุมชน
........................................................
ผู้เข้าประชุม
1.

นายโชคชัย

แก้วป่อง

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

รองประธาน ประธานการประชุม
แทนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

2.

นางปราณี

รัตนประยูร

หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม

กรรมการ

3.

นางสาวจุฑาทิพย์ สมปราชญานันท์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลแทนผู้อํานวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

กรรมการ

4.

นายนันทวุฒิ

เนียมสินธุ์

กรรมการ

5.

นายสริห์

หอมหวล

6.

นายทรงพล

วิชัยขัทคะ

7.

นางวรรณา

ลิ่มพานิชย์

8.

นางยุพดี

หาญอักษรณรงค์

นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการแทน
ผู้อํานวยการศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนประวัติและบําเหน็จ
ความชอบแทนผู้อํานวยการกองการเจ้าหน้าที่
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาทุนและองค์กรการเงิน
ชุมชน
ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมสัมมาชีพชุมชนแทน
ผู้อํานวยการสํานักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอํานวยการ
แทนผู้อํานวยการกองแผนงาน

กรรมการ
กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ
กรรมการ

9. นายนพรัตน์
10. นายธนชล

ธํารงทรัพย์
คูณสวัสดิ์

ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

11. นายสมปอง

อาจณรงค์

ผอ.กลุ่มงานส่งเสริมผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน กรรมการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนแทนผู้อํานวยการสํานัก
ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน

12. นางศุภมาส

เหล็นเรือง

ผู้อํานวยการกองคลัง

กรรมการและเหรัญญิก

13. นายวรงค์

แสงเมือง

เลขานุการกรม

กรรมการและเลขานุการ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชํานาญงานแทน
ผู้อํานวยการกองประชาสัมพันธ์

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวอิสราพรรธน์ น้ําหมั่นคง
2. นางบุญศิริ เทพภูธร

หัวหน้ากลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ กลุ่มงานสวัสดิการ สํานักงานเลขานุการกรม

ผู้ไม่มาประชุม
1. นายทวีป
2. นายสมหวัง

บุตรโพธิ์
พ่วงบางโพ

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ติดราชการ
ติดราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมฯ ทราบ
ด้วยอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ในฐานะประธานกรรมการดําเนินกิจการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ได้มอบหมายให้นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีฯ เป็นประธานในการประชุมฯ แต่เนื่องในวันดังกล่าว นายทวีป บุตรโพธิ์
รองอธิบดีฯ ติดราชการต่างประเทศ จึงมอบหมายให้ นายโชคชัย แก้วป่อง รองอธิบดีฯ เป็นประธานในการประชุมฯแทน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 10/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561
ตามหนังสือสํานักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ สํานักงานเลขานุการกรม ที่ 0401.3/
มท
ว 199
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ได้แจ้งให้ผู้เข้าประชุมทราบเพื่อรับรองรายงานการประชุม การฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
ครั้งที่ 10/๒๕61 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม ๒๕61 แล้ว และแจ้งผลการรับรองภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2561
ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงนาเรียนมาเพื่อโปรดให้การรับรองฯ (ภาคผนวก)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมฯ
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 สรุปยอดสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ณ การประชุมฯ ครั้งที่ 1/๒๕62 วันที่ 18 มกราคม ๒๕62
3.1.๑ สมาชิกถึงแก่กรรม จานวน 10 ราย ดังนี้
เป็นสมาชิกสามัญ จานวน 6 ราย
๑) นายสนั่น ศรีเหรา

สมาชิกเลขที่ 00002835
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี
สาเหตุ ภาวะซึม ไม่รู้สติ
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ๒๕61

๒) นายปิยะพงษ์ คงทน

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 00000677
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
สาเหตุ กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม ๒๕60

3) นายประพิศ จาระวรรณ

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 00002858
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร
สาเหตุ หัวใจล้มเหลวเนื่องจากไต
วาย
เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕61

4) นายธีรพล พิมุขกรพงศ์

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 00002113
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
โรคชราภาพ
เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ๒๕61

5) นายสหัส อาดํา

สมาชิกเลขที่ 00002694
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
สาเหตุ ระบบหายใจล้มเหลว
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม ๒๕61
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6) นายแสวง สุวรรณกลาง

ข้าราชการบํานาญ สมาชิกเลขที่ 00002106
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา
โรคชราภาพ
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน ๒๕61

เป็นสมาชิกสมทบ จานวน 4 ราย
1) นางพันธุ์ทอง ศรีมาพล

สมาชิกเลขที่ 90000203
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น
สาเหตุ ของเสียคั่งในเลือด
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ๒๕61

2) นายประหยัด นิ่มพินิจ

สมาชิกเลขที่ 90000433
สังกัด ส่วนกลาง
สาเหตุ ปอดติดเชื้อ
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม ๒๕61

3) นายพุฒิชัย จรัณยานนท์

สมาชิกเลขที่ 90000845
สังกัด ส่วนกลาง
สาเหตุ เลือดออกในสมอง
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม ๒๕61

4) นางบุญยวง สิทธิชัย

สมาชิกเลขที่ 90000511
สังกัด สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน
สาเหตุ ลําไส้ทะลุ ติดเชื้อในกระแสเลือด
เมือ่ วันที่ 19 ธันวาคม ๒๕61

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 10/๒๕61 วันที่ 14 ธ.ค. 61)
๓. สมาชิกที่พ้นสภาพแล้วขอกลับเข้าเป็น
สมาชิกใหม่ (ครั้งที่ 10/๒๕61 วันที่ 14 ธ.ค. 61)
๔. สมาชิกพ้นสภาพโดย
- ถึงแก่กรรม
- ถูกคัดชื่อออกโดยมติที่ประชุม
ครั้งที่แล้ว(10/๒๕61 วันที่ 14 ธ.ค. 61)
- ลาออกโดยมติที่ประชุมครั้งที่แล้ว
(ครั้งที่ 10/๒๕61 วันที่ 14 ธ.ค. 61)
รวมยอดสมาชิก ณ การประชุมครั้งนี้
ปัจจุบันมี

ขรก./ลจ. ข้าราชการบานาญ
สมาชิก
ที่ปฏิบัติงาน /ลูกจ้างเกษียณ
รวม
สมทบ
อื
น
่
ๆ
อยู่ปัจจุบัน
6,067
1,912
7,979 1,470

มติที่ประชุม รับทราบ

9,449

+71

-

+71

+1

+72

-

+1

+1

-

+1

-

-6
-

-6
-

-4
-

-10
-

-2

-

-2

-

-2

6,136

1,907

8,043

๑,468

9,510

ข้าราชการ ( ณ วันที่ 10 มกราคม ๒๕62 )
ลูกจ้างประจํา (ณ วันที่ 10 มกราคม ๒๕62)
พนักงานราชการ (ณ วันที่ 10 มกราคม ๒๕62)
รวมข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการ ทั้งหมด

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

รวม

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

6,349
108
83
6,540

ราย
ราย
ราย
ราย
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3.2 สรุปผลการดาเนินงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 1/๒๕62
3.2.๑ บัญชีรายรับ – รายจ่าย เงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน
ยอด ณ วันที่ 4 มกราคม 2562
รายรับ
๑.
2.
3.
4.

ยอดยกมา (ธนาคาร)
รับเงินสงเคราะห์ฯ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
รับเงินค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%

.

5,099,115.25
2,110,740.00
14,413.44
22,504.55
7,246,773.24

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

240,032.00
1,034,078.90
940.00
3,024.00
22,504.55
1,300,579.45

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

รวมรายรับ
รายจ่าย
1.
2.
3.
4.
5.

จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ งวดที่ ๑ ราย (ราย 1712 – 1714, 1716)
จ่ายเงินสงเคราะห์ฯ ส่วนเหลือจากงวดที่ 2 (จํานวน 18 ราย)
คืนเงินสงเคราะห์ฯ ให้กับสมาชิก 1 ราย
ค่าพวงหรีด
ถอนเงินจากบัญชีเงินสงเคราะห์ฯ เพื่อโอนเข้าบัญชี
.
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 1%
รวมรายจ่าย

รายรับมากกว่ารายจ่าย 5,946,193.79 บาท (7,246,773.24 – 1,300,579.45)
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

5,946,193.79 บาท
13,172.33
3,895,938.64
193,062.70
1,260,572.59
583,447.53
.
5,946,193.79 บาท

- ซื้อตั๋วสัญญาใช้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน เลขที่ 1/2561
จํานวน 1,000,000.00 บาท วันที่ครบกําหนด 4 มกราคม 2562 อยู่ระหว่างต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ
มติที่ประชุม รับทราบ
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ที่
1.

3.2.2 รายละเอียดการจ่ายเงินสงเคราะห์
1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที๑่ ได้จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกจํานวน 4 ราย จํานวนเงิน 240,032.00 บาท
รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
เลข
สมาชิก
จํานวนเงินที่จ่าย วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-สกุล/สังกัด
สาเหตุการเสียชีวิต
รายที่
ทะเบียน ประเภท
(บาท)
ที่จ่ายเงิน
1712 นายสนั่น ศรีเหรา
2835 สามัญ ภาวะซึมไม่รู้สติ
60,008.00 18 ธ.ค.61
(จังหวัดอุบลราชธานี)

2.

1713

3.

1714

4.

1716

นางพันธุ์ทอง ศรีมาพล
(จังหวัดขอนแก่น)
นายปิยะพงษ์ คงทน
(บํานาญ จังหวัดน่าน)
นายประพิศ จาระวรรณ
(บํานาญ จังหวัดพิจิตร)

0203

สมทบ

ของเสียคั่งในเลือด

60,008.00 18 ธ.ค.61

0677

สามัญ

60,008.00 27 ธ.ค.61

2858

สามัญ

กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด
หัวใจล้มเหลวเนื่องจาก
ไตวาย

รวม

ที่
1.
2.
3.
4.

60,008.00
240,032.00

1) การจ่ายเงินสงเคราะห์ศพ งวดที่ 2 ได้จ่ายให้แก่ทายาทสมาชิกจํานวน 18 ราย จํานวนเงิน
1,034,078.90 บาท รายละเอียดดังนี้
สงเคราะห์
เลข
สมาชิก
จํานวนเงินที่
ชื่อ-สกุล/สังกัด
สาเหตุการเสียชีวิต
รายที่
ทะเบียน ประเภท
จ่าย (บาท)
1664 นายประกิจ ประทุมเทศ
0907
สามัญ ล้มศรีษะกระแทกพื้น
57,477.55
(บํานาญ จังหวัด
อุบลราชธานี)
1665 นายพันธุ์เทพ ธนากรภักดี
0274
สามัญ ระบบไหลเวียนโลหิตและ 57,402.55
การหายใจล้มเหลว
(บํานาญ จังหวัดเชียงใหม่)
1666 นายสมหวัง กังพานิช
2243
สามัญ ติดเชื้อในกระแสโลหิต 57,402.55
(บํานาญ จังหวัดปัตตานี)
1667 นายสัมฤทธิ์ กัว้ นามน
4308
สามัญ มีพังผืดในปอด
57,477.55
(บํานาญ จังหวัดกาฬสินธุ)์

5.

1668

6.

1669

7.

1670

8.

1671

9.

1672

นายมนัส ดิษฐ์เจริญ
(บํานาญ จังหวัดลพบุรี)
นายสมพงษ์ แสงแดง
(บํานาญ จังหวัดอ่างทอง)
นายธนพล จรันรัก
(บํานาญ จังหวัด
อํานาจเจริญ)
นายทวี ดํารงเลิศบวร
(ข้าราชการ จังหวัด
นครพนม)
นายบัวทอง มีชั้นช่วง
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)

3 ม.ค.62

4641

สามัญ

1142

วัน/เดือน/ปี
ที่จ่ายเงิน
18 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61
18 ธ.ค.61

57,402.55 18 ธ.ค.61

สามัญ

โรคมะเร็งลิ้น
ระยะลุกลาม
โรคมะเร็งตับ

2927

สามัญ

หัวใจเต้นผิดจังหวะ

57,402.55 18 ธ.ค.61

2939

สามัญ

มะเร็งระยะแพร่กระจาย

57,402.55 18 ธ.ค.61

5208

สามัญ

โรคมะเร็งต่อมน้ําเหลือง 57,477.55 18 ธ.ค.61

57,402.55 18 ธ.ค.61

7
สงเคราะห์
ชื่อ-สกุล/สังกัด
รายที่
10. 1673 นายเฉลิม แสวงผล
(บํานาญ จังหวัดร้อยเอ็ด)
11. 1674 นายประพันธ์ ทุมมาศ
(บํานาญ จังหวัดพะเยา)
12. 1675 นางประชุม มหาเพชร
(บํานาญ จังหวัดขอนแก่น)
13. 1676 นางสาวรัตปราณี ตรีกุล
(จังหวัดร้อยเอ็ด)
14. 1678 นายสถาพร จินดาเดช
ที่

เลข
สมาชิก
สาเหตุการเสียชีวิต
ทะเบียน ประเภท
2554 สามัญ ภาวะเลือดเป็นกรด

จํานวนเงินที่จ่าย วัน/เดือน/ปี
(บาท)
ที่จ่ายเงิน
57,477.55 18 ธ.ค.61

0993

สามัญ

ต่อมลูกหมากโต

57,477.55 18 ธ.ค.61

2131

สามัญ

โรคชรา

57,477.55 18 ธ.ค.61

9907

สามัญ

57,477.55 18 ธ.ค.61

6996

สามัญ

ขาดอากาศหายใจ
จากการแขวนคอ
ปอดอักเสบและ
ระบบหายใจล้มเหลว
มีการบาดเจ็บรุนแรง
บริเวณคอจากการ
ตกจากที่สูง
วัณโรคเยื้อหุ้มสมอง
กล้ามเนื้อหัวใจ
ขาดเลือด
โรคมะเร็งตับ

57,477.55 18 ธ.ค.61

(บํานาญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

15.

1679

นายเลิศ มีช้าง
(บํานาญ จังหวัดนครสวรรค์)

5035

สามัญ

16.

1680

นายชูศักดิ์ กาบยุบล

2832

สามัญ

1315

สามัญ

0753

สมทบ

57,477.55 18 ธ.ค.61
57,477.55 18 ธ.ค.61
57,477.55 18 ธ.ค.61

(บํานาญ จังหวัดอุบลราชธานี)

17.

1681

18

1682

นายมาณพ บุตรดาจักร
(บํานาญ จังหวัดอุดรธานี)
นายชาติชัย สาลีผล
(ส่วนกลาง)
รวม

57,410.55 18 ธ.ค.61
1,034,078.90

จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การรับสมัครสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ ครั้งที่ 1/๒๕62 วันศุกร์ที่ 18 มกราคม ๒๕62
ฝ่ายเลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อขออนุมัติรับสมาชิกใหม่ ซึ่งมี
คุณสมบัติและหลักฐานถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบเป็นสมาชิกสามัญ จํานวน3 ราย ดังนี้
ชื่อ – สกุล

อายุ
(ปี)

ตําแหน่ง

วัน / เดือน / ปี
ที่บรรจุ/โอน

สังกัด/
จังหวัด

ที่

เลขทะเบียน

1.

00010525 น.ส.สิริอร นิยมเดช

38

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชํานาญการ

20/4/2552

กองแผนงาน

2.

00010526 นางศรีวรรณ์ กาวีผาบ

48

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ

5/8/2534

เชียงใหม่

3.

00010527 น.ส.พนากร ใหม่ยศ

28

นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ชํานาญการ

29/10/2561

ชลบุรี

8

ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน ว่าด้วยการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3
ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 11 ผู้สมัครเป็นสมาชิก ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
(1) มีความประพฤติดี และยินยอมปฏิบัติตามระบียบของการฌาปนกิจสงเคราะห์
(2) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือฟั่นเฟือน ไม่ สมประกอบ
(3) ไม่เป็นบุคคลที่กําลังป่วยด้วยโรคร้ายแรง
(4) เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจํา หรือพนักงานราชการสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
(5) เป็นภรรยา หรือสามี ที่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการ ลูกจ้างประจําหรือพนักงานราชการ
สังกัดกรมการพัฒนาชุมชน
ข้อ 13 สมาชิกภาพของผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกจะเริ่มตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้รับเข้าเป็นสมาชิก และผู้สมัคร
เข้าเป็นสมาชิกได้ชําระเงินค่าสมัครถูกต้องตามระเบียบนี้แล้ว
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้รับผู้สมัคร จานวน3 ราย ตามรายชื่อข้างต้น เข้าเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์ฯ
๔.2 สมาชิกลาออก จานวน 2 ราย ดังนี้
1) นางสาวมุนินทร์ภัช วัฒนศักดิ์เลิศ
ตําแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สมาชิกสามัญ เลขที่ 00010130 สังกัด จังหวัดสุพรรณบุรี
ขอลาออกเนื่องจาก ลาออก ไปบรรจุเข้ารับราชการสังกัด
กรมการปกครอง
1) นางสาวชลดา หมู่หาญ
ตําแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
สมาชิกสามัญ เลขที่ 00009618 สังกัด จังหวัดหนองคาย
ขอลาออกเนื่องจาก ลาออก ไปบรรจุเข้ารับราชการสังกัด
สํานักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ.๒๕๔๙ หมวด 3 ว่าด้วยเรื่อง สมาชิกภาพ และการขาดจากสมาชิกภาพ
ข้อ 17 สมาชิกภาพย่อมสิ้นสุดลงในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ (2) ลาออก โดยทําเป็นหนังสือถึงคณะกรรมการ
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการมีมติให้ออก
จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มติที่ประชุม เห็นชอบให้สมาชิกลาออก จานวน 2 ราย ตามรายชื่อข้างต้น
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
เลิกประชุมเวลา 13.30 น.
( ลงชื่อ )

(ลงชื่อ )

บุญศิริ เทพภูธร
ภูธผู้จดรายงานการประชุม
( นางบุญศิริ เทพภูธร )
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ

อุวรงค์ แสงเมือง รณ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
( นายวรงค์ แสงเมือง )
เลขานุการกรม
เลขานุการการฌาปนกิจสงเคราะห์
ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน

