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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร สัญจร
ครั้งที่ 1/2563 ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2563
วันที่ 5 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 09.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้บ้ำนหนองปลำหมอ หมู่ 1 ตำบลย่ำนยำว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1. นำยธวัช ใสสม
พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย
2. นำงพรทิพย์ ไชยวัฒน์
ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์ฯ
3. นำยบรรพจน์ จันทร์งำม ผอ.กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
4. นำงสำววำรี ทับทองหลำง ผอ.กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
5. นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล
ผอ.กลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนฯ
6. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล
พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
7. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
8. นำงสำววิลำวัณย์ ทองเอี่ยม พัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง
9. นำงอโณทัย แก้วกิ่ง
พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
10. นำงวิภำดำ คำแผน
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
11. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
12. นำงทองหล่อ สวัสดิเทพ
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
13. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
14. นำยอลงกต สุขเกตุ
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
15. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
16. นำยวโรดม คำสม
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
17. นำงกัญญำ จิตงำมขำ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
18. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
19. นำงสำวพัชรกร ฉิมไล้
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติกำร
20. นำงสำวอรษำ ตันยะ
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีปฏิบัติงำน
21. นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
22. นำงสำวรัตนำ ก้อนเกตุ
พนักงำนบันทึกข้อมูล
23. นำงสำวชลินดำ มหำมิตร นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
24. นำยกฤษฎำ ง้ำวกำเขียว นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
25. นำงสำวอภิรดำ วรศิริ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
26. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
27. นำงปพิชญำ สุรภักดีกุล
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
28. นำงสำวศรันยำ วัฒนชงทอง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
29. นำงสำวจุฑำมนี เสนีวงศ์ ณ อยุธยำ นักกำรตลำด
30. นำยกฤษณพงศ์ เหมชื่น
นักกำรตลำด
31. นำยปุณยวัจน์ ปำนสว่ำง นักกำรตลำด
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เรื่องก่อนวาระ

1.1 ขอขอบคุณคณะทางานสาหรับกิจกรรมส่งเสริมการปลูกไม้ดอกยืนต้น
1.2 ขอขอบคุณสาหรับทุกท่านที่ร่วมทาบุญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
1.3 ขอขอบคุณคณะทางานสาหรับงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย
1.4 ขอแสดงความยิ น ดี กั บ ค าสั่ งการแต่ งตั้ ง และย้ า ยข้ า ราชการประเภทวิ ช าการระดั บ

ชานาญการพิเศษ
1) นำงสำววำรี ทั บ ทองหลำง ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ มงำนสำรสนเทศกำรพั ฒ นำชุม ชน
จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดพิษณุโลก
๒) นำยอลงกต สุขเกตุ พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดสุโขทัย
๓) นำงสำววิลำวัณ ย์ ทองเอี่ยม พัฒ นำกำรอำเภอศรีส ำโรง จังหวัดสุ โขทัย ให้ ดำรง
ตำแหน่ง พัฒนำกำรอำเภอพรหมพิรำม จังหวัดพิษณุโลก
๔) นำงทองหล่ อ สวัส ดิ เทพ พั ฒ นำกำรอ ำเภอกงไกรลำศ จังหวั ด สุ โ ขทั ย ให้ ดำรง
ตำแหน่ง พัฒนำกำรอำเภอวัดโบสถ์
๕) นำงลำพำ สุขเกษม พัฒนำกำรอำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ให้ดำรงตำแหน่ง
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุขทัย
๖) นำงพรทิพย์ ไชยวัฒน์ รักษำกำรผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
จังหวัดสุโขทัย ให้ดำรงตำแน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน จังหวัดสุโขทัย
7) นำงกัญญำ จิตงำมขำ นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่ม
งำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน ให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย
๘) นำยนำถ บัวแก้ว นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร ผู้ช่วยผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน
ส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน จังหวัดตำก ให้ดำรงตำแหน่ง พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย จังหวัดสุโขทัย
1.5 นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอสวรรคโลก
ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ได้รับแนวทำงกำรปฏิบัติงำน จำกท่ำนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย
- ได้มีคำสั่งย้ำยข้ำรำชกำร ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย
๑. นำยชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ ตำแหน่ง หัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดลำพูน
2. นำงพัชรอร วงศ์กำแหง ตำแหน่งหัวหน้ำสำนักงำนจังหวัดสมุทรสำคร
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
- โครงกำร “โคก หนอง นำ โมเดล” เรื่องกำรแก้ไขปัญหำ เอกสำรสิทธิ์ สปก.
- โครงกำรคชำนุรักษ์ เรื่องกำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำบุกรุงที่ทำมำหำกินของชำวบ้ำน
- กำรจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ กำรพั ฒ นำชนบท จปฐ. เรื่ อ งกำรกล่ ำวหำผู้ รั บ จ้ ำ ง ในกำรไม่ ได้
ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงกำรตรวจสอบข้อมูล
1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
- กำรแนะนำตัว นำยวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดสุโขทัย
- กรอบแนวทำง สุโขทัย รุ่งอรุณแห่งควำมสุข
- กำรเตรียมควำมพร้อม โครงกำร โคก หนอง นำ โมเดล
ระเบียบวาระที่ ๒
กำรรั บ รองรำยงำนกำรประชุ ม พั ฒ นำกำรอ ำเภอ/หั ว หน้ ำ กลุ่ ม งำน/ฝ่ ำ ย/นั ก วิ ช ำกำร
ประจำเดือน ตุลำคม 2563 ครั้งที่ ๘/๒๕63 ในวันที่ 16 ตุลำคม 2563 เวลำ 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงำน
พัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ชั้น ๕ ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
4.1 โดยการนาเสนอ จานวน 9 เรื่อง
4.1.1 การดาเนินงาน “สุโขทัย เฟสติวัล”
บริษัท ประชำรัฐรั กสำมัคคีสุ โขทั ย (วิส ำหกิจเพื่อสั งคม) จำกัด จัดกิจกรรมเทศกำลอำหำรและ
มหรสพกำรแสดงดนตรี ภำยใต้ชื่องำนว่ำ “สุโขทัยเฟสติวัล” โดยมีวัตถุประสงค์
(๑) เพื่อสร้ำงโอกำสในกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ผ่ำนช่องทำงกำรตลำดภำยนอกชุมชน
(๒) เพื่อเพิ่มทักษะและประสบกำรณ์แก่ผู้ผลิต/ผู้ประกอบกำรในกำรบริหำร เรื่องจัดผลิตภัณฑ์และ
กำรตลำด
(๓) เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์และสร้ำงคุณค่ำของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับแก่บุคคลทั่วไป จน
สำมำรถใช้เป็นแหล่งสร้ำงรำยได้และควำมเข้มแข็งให้กับชุมชนได้
(๔) เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สร้ำงกำรรับรู้สำหรับคนภำยนอกชุมชน ให้กับชุมชนได้ในกำรจัด
โครงกำรดังกล่ำวนี้ เพื่อไปส่งเสริม สนับสนุน สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชนและประชำชนในจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นนโยบำยหลัก
ของบริษัทฯที่จะต้องไปส่งเสริม สนับสนุน กลุ่มงำนทั้ง ๓ ด้ำน ได้แก่ (๑) ด้ำนกำรเกษตร (๒) ด้ำนกำรแปรรูป (๓) ด้ำนกำร
ท่องเที่ยวชุมชน
(5) เพื่อให้เป็นไปตำมยุทธศำสตร์ของจังหวัดสุโขทัย คือส่งเสริมให้มีกิจกรรม ส่งเสริมกำรท่องเที่ยว
ภำคกลำงคืน
ซึ่ ง ภำยในกิ จ กรรมจะประกอบด้ ว ยกำรออกร้ ำ นขำยสิ น ค้ ำ จ ำนวน ๑๐๐ ร้ ำ นค้ ำ ของกลุ่ ม
ผู้ประกอบกำรที่เข้ำร่วมกับบริษัทประชำรัฐรักสำมัคคีสุโขทัย (วิสำหกิจเพื่อสังคม) จำกัด กิจกรรมกำรแสดงดนตรีและกำร
ออกร้ำนเพื่อภำยจำหน่ำยอำหำร ในเทศกำลอำหำร ซึ่งกิจกรรม จะจัดขึ้นในวันเสำร์และอำทิตย์ ของทุกสัปดำห์ ตลอด
ระยะเวลำ ๓ เดือน เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๗ พฤศจิกำยน ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มกรำคม ๒๕๖๔
พิธีเปิดงำน วันเสำร์ที่ 7 พฤศจิกำยน 28563 เวลำ 18.00 น. ณ ลำนตลำดนัดคลองถมกระชงค์สุโขทัย จึงขอ
เชิญพัฒนำกำรอำเภอทุกอำเภอ เข้ำร่วมกิจกรรมในวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำว
มติที่ประชุม ทราบ
4.1.2 การดาเนินโครงการ “หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน”
จังหวัดกำหนดดำเนินกำรในวันที่ 18 พฤศจิกำยน 2563 เวลำ 08.30 น. ณ วัดลำนกระบือ หมู่
ที่ 6 ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย
ขอให้อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย ดำเนินกำรดังนี้
1. ประชำสัมพันธ์เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธำ ร่วมมอบเงินทุนอุปกำระเด็ก
2. เตรียมควำมพร้อมสถำนที่ดูงำน
3. ประสำนธนำคำรพอเพี ย งเข้ ำ ร่ ว มน ำเสนอผลกำรด ำเนิ น งำน และประสำนกลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบกำร OTOP เข้ำร่วมแสดงและจำหน่ำยสินค้ำ
มติที่ประชุม ทราบ
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4.1.3 แก้ไขคาสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 2671/2563 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เรื่อง การมอบอานาจ
ให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย (ครั้งที่ 1/2563)
มติที่ประชุม ทราบ
4.1.4 การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ประงบประมาณ 2564
มติที่ประชุม ทราบ
4.1.5 ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตาม
หลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 และงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปี
2564
มติที่ประชุม ทราบ
4.1.6 การปักหมุดพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุ ณภาพชีวิต (Community Lab Model for
quality of life : CLM) ระดับตาบล จานวน 59 ตาบล
มติที่ประชุม ทราบ
4.1.7 การดาเนินงานมาตรฐานการพัฒนาชุมชน (มชช.2563)
มติที่ประชุม ทราบ
4.1.8 การบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ด้วยเครื่องอิเลคทรอนิคส์ ปี 2563
ควำมก้ำวหน้ำกำรจัดเวทีเพื่อตรวจสอบรับรองคุณภำพข้อมูล จปฐ. ในเดือนตุลำคม 2563 จำก
ข้อมูลที่อำเภอแจ้งให้จังหวัดทรำบ ได้แก่ อำเภอศรีนคร และอำเภอทุ่งเสลี่ยม ดำเนินกำรในวันที่ 22 ตุลำคม 2563 โดย
สรุปพบว่ำยังไม่สำมำรถรับรองข้อมูลฯได้ เนื่องจำก ผู้ดำเนินกำรไม่มีสำมำรถนำเสนอข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ จปฐ.ในแต่
ละตัวชี้วัดได้ ทำให้ไม่ทรำบว่ำในแต่ละตัวชี้วัดที่มีผู้ตกเกณฑ์ เป็นใครอยู่ที่ไหน ส่งผลให้ผู้นำชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่
สำมำรถรับรองคุณภำพของข้อมูลได้
และในปัจจุบันผู้ประสำนงำนจังหวัดยังไม่แจ้งแผนกำรจัดเวทีรับ รองฯในระดับตำบลให้จังหวัด
ทรำบแต่อย่ำงใด
มติที่ประชุม ทราบ
4.1.9 การแก้ไขปัญหาความยากจน ปี 2564
ปีงบประมำณ 2564 จังหวัดได้รับกำรประสำนงำนจำกหน่วยงำนภำคีในกำรขับเคลื่อนกำรแก้ไข
ปัญหำควำมยำกจน โดยใช้ข้อมูล จปฐ.เป็นเป้ำหมำยในกำรดำเนินกำร ซึ่งปัจจุบันข้อมูล จปฐ.ปี 2563 ยังไม่สำมำรถ
นำมำใช้ประโยชน์ จังหวัดจึงได้ใช้ข้อมูล จปฐ.ปี 2562 เป็นเป้ำหมำยกำรดำเนินกำร
ปัจจุบัน สำนักงำนพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ได้ประสำนขอใช้ข้อมูล ครัวเรือน
ตกเกณฑ์ จปฐ. เพื่อให้กำรช่วยเหลือ โดยประสำนขอให้ สำนักงำนพัฒ นำชุม ชนจังหวัด ส่งข้อมูลปัญหำควำมต้องกำร
ของกลุ่ มพั ฒ นำได้ โดยขอให้ ร ำยงำนผลควำมก้ำวหน้ ำที่ ครัว เรือนดังกล่ ำว ได้ รับ กำรสนับ สนุน เงินทุ นประกอบอำชี พ
ในปี 2563 ด้วย ซึ่งเป้ำหมำยต้องกำรสนับสนุนเงินทุนประกอบอำชีพ ภำยในเดือนธันวำคม 2563 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่
จึงขอให้ท่ำนมอบหมำยผู้เกี่ยวข้อง ติดตำมและรำยงำนผลกำรดำเนินงำน พร้อมเสนอควำมต้องกำร
ขอรับกำรสนับสนุนของครัวเรือนกลุ่มพัฒนำได้ดังกล่ำว โดยเข้ำไปปรับปรุงข้อมูลใน Google sheet
มติที่ประชุม ทราบ
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4.2 นาเสนอโดยเอกสาร จานวน 3 เรื่อง
กาหนดการส่งงาน
แนบ 1)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.2.2
ตุลาคม 2563 (เอกสำรแนบ 2)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.2.3
พั ฒ น าชุ ม ชน จั ง ห วั ด สุ โ ขทั ย
พฤศจิกายน 2563 (เอกสำรแนบ

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ

4.2.1
ประจาเดือนธันวาคม 2563 (เอกสำร

สรุปผลการส่งงานประจาเดือน

แผนการปฏิ บั ติ ง านส านั ก งาน
ป ร ะ จ า เ ดื อ น
3)
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 การเตรีย มความพร้ อมโครงการพั ฒ นาศั กยภาพการบริ ห ารจั ดการธนาคารพอเพี ย ง
จังหวัดสุโขทัยงบประมาณ 1,894,350 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นสี่พันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธนาคารพอเพียง
กิจกรรมที่ 1 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การฝึกอบรม การพัฒ นาศักยภาพคณะกรรมการบริหารธนาคารพอเพียง
จำนวน 2,529 คน ประกอบด้วยคณะกรรมกำรธนำคำรพอเพียง จำนวน 843 แห่งๆ ละ 3 คน
โดยแบ่งดำเนินกำร จำนวน 25 รุ่น (เพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรเดินทำงของผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม)
อาเภอ

จานวนหมู่บ้าน จานวนผู้เข้ารับการ
อบรม
เมืองสุโขทัย
86
2 รุ่น (258 คน)
คีรีมำศ
100
3 รุ่น (300 คน)
กงไกรลำศ
109
3 รุ่น (327 คน)
บ้ำนด่ำนลำนหอย 71
2 รุ่น (213 คน)
ศรีสำโรง
118
4 รุ่น (354 คน)
สวรรคโลก
117
4 รุ่น (351 คน)
ทุ่งเสลี่ยม
59
2 รุ่น (177 คน)
ศรีนคร
49
1 รุ่น (147 คน)
ศรีสัชนำลัย
134
4 รุ่น (402 คน)
รวม
843
2,529 คน

วันที่ดาเนินการ

สถานที่ดาเนินการ

11-12 พฤศจิกำยน 63
10-12 พฤศจิกำยน 63
13,17-18 พฤศจิกำยน 63
17-18 พฤศจิกำยน 63
10-13 พฤศจิกำยน 63
10-13 พฤศจิกำยน 63
17-18 พฤศจิกำยน 63
12 พฤศจิกำยน 63
10-13 พฤศจิกำยน 63

หอประชุมอำเภอเมืองสุโขทัย
หอประชุมอำเภอคีรีมำศ
หอประชุมอำเภอกงไกรลำศ
หอประชุมอำเภอบ้ำนด่ำนฯ
หอประชุมอำเภอศรีสำโรง
หอประชุมอำเภอสวรรคโลก
หอประชุมอำเภอทุ่งเสลีย่ ม
หอประชุมอำเภอศรีนคร
หอประชุมอำเภอศรีสัชนำลัย

ตำมที่สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ให้สำนักงำนพัฒนำชุมชน แจ้งวันดำเนินกำรโครงกำรฯ
ดังกล่ ำวข้ำงต้น เนื่ องจำกส ำนั กงำนพั ฒ นำชุมชนจังหวัดสุ โขทัย ยั งไม่ได้รับงบประมำณ จึงขอให้ อำเภอพิจ ำรณำปรับ
แผนกำรดำเนินงำน
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่นๆ
ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ กมลวรรณ อินทร์ลวง ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

ลงชื่อ เพ็ญนภำ พุ่มสิโล ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำงเพ็ญนภำ พุ่มสิโล)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน
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