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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 5/2564 ประจำเดือน พฤษภำคม 2564
ในวันศุกร์ที่ 4 มิถุนำยน 2564 เวลำ 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคีรีมำศ ชั้น 4 ศำลำกลำงจังหวัดสุโขทัย
....................................................
ผู้เข้าประชุม
1. นำยธวัช ใสสม
2. นำยสมชำย หริกุลสวัสดิ์
3. นำงพรทิพย์ ไชยวัฒน์
4. นำยอลงกต สุขเกตุ
5. นำงสุภำภรณ์ ดำรงกุล
6. นำยอำนำจ สร้อยสุวรรณ
7. นำงกัญญำ จิตรงำมขำ
8. นำงอโณทัย แก้วกิ่ง
9. นำงวิภำดำ คำแผน
10. นำยสมพงษ์ หมื่นเข็ม
11. นำงลำพำ สุขเกษม
12. นำงสำวณัฐชยำ พรมมี
13. นำยนำท บัวแก้ว
14. น.ส.จุฑำรัตน์ เอี่ยมสอำด
15. นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง
16. นำงสำวทับทิม ม่วงทุ่ง
17. นำงสำวศรันยำ วัฒนชงทอง
18. นำงสำวพัชรกร ฉิมไล้
19. นำงสำวนิรมล เกตุแก้ว
20. นำยธนกฤต นกหมุด
21. นำยวโรดม คำสม
22. นำยคมกริช ฤทธิ์เสือ

พัฒนำกำรจังหวัดสุโขทัย
ผอ.กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
ผอ.กลุ่มงำนสำรสนเทศกำรพัฒนำชุมชน
ผอ.กลุ่มงำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำชุมชน
พัฒนำกำรอำเภอเมืองสุโขทัย
พัฒนำกำรอำเภอสวรรคโลก
พัฒนำกำรอำเภอศรีสำโรง
พัฒนำกำรอำเภอคีรีมำศ
พัฒนำกำรอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย
พัฒนำกำรอำเภอศรีนคร
พัฒนำกำรอำเภอกงไกรลำศ
พัฒนำกำรอำเภอทุ่งเสลี่ยม
พัฒนำกำรอำเภอศรีสัชนำลัย
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักจัดกำรงำนทั่วไปปฏิบัติงำน
เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

เรื่องก่อนวาระ
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอศรีสัชนาลัย
ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ข้ำรำชกำรลำออกจำกรำชกำร จังหวัดสุโขทัย มีคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 1213/2564 ลงวันที่
28 พฤษภำคม 2564 อนุญำตให้ข้ำรำชกำรลำออกจำกรำชกำร จำนวน 1 รำย คือ นำยอนุชำ สุทธำนุกูล ตำแหน่ง
นั ก วิ ช ำกำรพั ฒ นำชุ ม ชนช ำนำญกำร ส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอสวรรคโลก จั งหวั ด สุ โ ขทั ย โดย มี ผ ลตั้ ง แต่ วัน ที่
1 มิถุนำยน 2564
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
-
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1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
ระเบียบวาระที่ ๒

การรั บ รองรายงานการประชุ ม พั ฒ นาการอ าเภอ/หั ว หน้ า กลุ่ ม งาน/ฝ่ า ย/นั ก วิ ช าการ
ประจ าเดื อน เมษายน 2564 ครั้ งที่ 4/๒๕64 ในวั นพุ ธที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมคีรีมาศ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 4 มิถุนำยน 2564
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
4.1 โดยการนาเสนอ จานวน 4 เรื่อง
4.1.1 การด าเนิ น กิ จ กรรมตามแผนการปฏิ บั ติ ง านและแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารแนบ 1)
- ควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.2 การแก้ไขตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
สามัญในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน รอบการประเมินที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารแนบ 2)
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มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.๑.๓ แผนการดาเนินงานคัดสรรหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” แผนการคัดสรรกิจกรรม
พัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) (เอกสารแนบ ๓)
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มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.๔ หลักเกณฑ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มสมาชิก และผู้แทนสมาชิก
(กลุ่มงานประสานฯ)
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมกำรพัฒนำชุมชน จำกัด แจ้งว่ำผู้แทนสมำชิกของสหกรณ์ฯ จะครบ
วำระในสิ้นปี 2564 โดยสหกรณ์แจ้งแนวทำงหลักเกณฑ์ วิธีกำรเพื่อให้ได้มำของคณะกรรมกำรบริหำรกลุ่มสมำชิกและ
ผู้แทนสมำชิก แล้วให้ประธำนกรรมกำรบริหำรกลุ่มสมำชิก แจ้งผลให้สหกรณ์ฯ ทรำบ
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
๔.๒ นาเสนอโดยเอกสาร จานวน ๗ เรื่อง
4.๒.1 ก ารด าเนิ น ก ารป ระก วด ก อ งทุ น แ ม่ ข อ งแ ผ่ น ดิ น ดี เด่ น ระดั บ จั งห วั ด
(กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
เพื่ อเป็ นกำรเชิ ดชูเกียรติ สร้ำงขวัญกำลั งใจในกำรดำเนิ นงำนกองทุ นแม่ ของแผ่ นดิ น
ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 จังหวัดสุโขทัยพิจำรณำแล้ว จึงขอให้ท่ำนมอบหมำยสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ ดำเนินกำร
ดังนี้
๑. ประสำนเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ เพื่อพิจำรณำคัดเลือกกองทุนแม่
ของแผ่นดินที่มีควำมเข้มแข็งในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน 1 แห่ง (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1)
๒. จัดทำข้อมูลกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำเภอ (ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 2)
ส่งให้จังหวัด เพื่อประกอบกำรพิจำรณำคัดเลือกกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ภำยในวันที่ 14 มิถุนำยน 2564
(หนังสือแจ้งอำเภอ อยู่ระหว่ำงลงนำม)
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.๒.๒ โครงการขับเคลื่อนไทย พื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด จังหวัดสุโขทัย (สานักงาน ปปส.
ภาค 6) (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารแนบ ๔)
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ได้รับแจ้งจำก สำนักงำน ปปส.ภำค 6 ว่ำ
คณะอนุกรรมกำรเงินอุดหนุนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ได้พิจำรณำอนุมัติงบประมำณ เพื่อสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนตำมโครงกำรขับเคลื่อนไทย พื้นที่ปลอดภัยยำเสพติด ให้แก่คณะกรรมกำรเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้ง 9
อำเภอ ของจังหวัดสุโขทัย งบประมำณรวม 1,570,400 บำท (หนึ่งล้ำนห้ำแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยบำทถ้วน) ซึ่งจังหวัดได้
ดำเนินกำรรับเช็คเงินอุดหนุนฯ เรียบร้อยแล้ว และขอให้อำเภอ ดำเนินกำรดังนี้
๑. นำเช็คเงินอุดหนุนโครงกำรฯ ส่งมอบให้เครือข่ำยอำเภอเพื่อดำเนินกำรตำมโครงกำรฯ
๒. ดำเนินกำรโครงกำรฯ ตำมห้วงระยะเวลำและแนวทำงที่ สำนักงำน ปปส.กำหนด
และรำยงำนผลกำรดำเนินงำนพร้อมหลักฐำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณโครงกำรฯ ส่งให้จังหวัด ภำยใน 30 วัน หลังจำก
เสร็จสิ้นโครงกำรฯ
***** รำยละเอียดตำมหนังสือจังหวัดสุโขทัย ด่วนที่สุด ที่ สท 0019.2/ว 229 ลงวันที่ 27 พฤษภำคม 2564
เรื่อง แจ้งผลกำรอนุมัติโครงกำรขับเคลื่อนไทย พื้นที่ปลอดภัยยำเสพติด

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ

6

4.๒.3 สรุ ป ผลการส่ ง งานประจ าเดื อ นพฤษภาคม 2564 และก าหนดการส่ ง งาน
ประจาเดือนมิถุนายน 2564 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารแนบ ๕)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.๒.4 แผนการปฏิบัติงานสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย ประจาเดือนมิถุนายน
2564 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารแนบ ๖)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.๒.๕ การดาเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) (เอกสารแนบ ๗)
โครงกำรพัฒ นำศักยภำพผู้ประกอบกำรสู่ยุค ๔.๐ กำหนดดำเนินกำรไตรมำสที่ 4
เดือนกรกฎำคม 2564 ระยะเวลำ 2 วัน กลุ่มเป้าหมาย ผู้ผลิต ผู้ประกอบกำร OTOP ที่ลงทะเบียนปี ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓
จำนวน ๕0 รำย/กลุ่ม เพื่อเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมของกำรดำเนินโครงกำรฯ ขอให้อำเภอดำเนินกำร ดังนี้
1) คัดเลือกกลุ่มเป้ำหมำยเข้ำร่วมโครงกำรฯ โดยต้องไม่ซ้ำกับหลักสูตร Online ที่
กรมฯ ด ำเนิน กำรในปี 2561 – 2563 เช่น โครงกำรพัฒ นำศัก ยภำพผู้ ป ระกอบกำรสู่ ยุ ค 4.0 และ เป็ น ผู้ ผ ลิ ต
ผู้ ป ระกอบกำรที่ มีศั กยภำพ สำมำรถใช้ ส มำรท์ โฟนในกำรเข้ำสู่ เครือ ข่ำยสั งคมออนไลน์ (Social network ) หรือเป็ น
ผู้ประกอบกำร OTOP ที่มีช่องทำงกำรตลำดออนไลน์อยู่แล้ว ตำมทะเบียนจัดสรรกลุ่มเป้ำหมำย
ทะเบียนจัดสรรกลุ่มเป้าหมาย
ที่

อาเภอ

จานวนผู้ประกอบการเป้าหมาย
(ราย)
10

1

เมืองสุโขทัย

2

บ้ำนด่ำนลำนหอย

6

3

คีรีมำศ

6

4

กงไกรลำศ

6

5

ศรีสัชนำลัย

10

6

ศรีสำโรง

4

7

สวรรคโลก

4

8

ศรีนคร

2

9

ทุ่งเสลี่ยม

2
50

รวม

หมายเหตุ

2) ส่ ง รำยชื่ อ กลุ่ ม เป้ ำ หมำยฯ ตำมแบบรำยงำนฯ ให้ จั ง หวั ด ภำยในวั น ที่ 14
มิถุนำยน 2564 ทำงไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ kmaporn6@gmail.com หรือ ไลน์กลุ่มนักวิชำกำร OTOP สุโขทัย

แบบรายงานเป้าหมายฯ
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มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.๒.๖ ประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมระบบ Online ผ่านระบบ Zoom ของสานักงาน
พัฒนาฝีมือแรงงานสุโขทัย (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) (เอกสารแนบ ๘)
สำนักงำนพัฒนำฝีมือแรงงำนสุโขทัย ประชำสัมพันธ์เชิญชวน ให้ผู้ผลิต
ผู้ประกอบกำร OTOP สมัครเข้ำรับกำรฝึกอบรมหลักสูตร “กำรฝึกยกระดับฝีมือ สำขำกำรบริกำรจัดกำรตลำดออนไลน์
(E-Commerce) รุ่นที่ 2” ระหว่ำงวันที่ 15,18,22,25,29 มิถุนำยน 2564 วิทยำกรจำก บริษัท ลำซำด้ำ (ประเทศไทย)
จำกัด กำรฝึกอบรม มุ่งเน้นให้ผู้เข้ำอบรมเปิดร้ำนและขำยสินค้ำผ่ำนตลำดออนไลน์กับบริษัท ลำซำด้ำ จำกัด
คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1. อำยุ 18 ปีขึ้นไป
2. สำมำรถเข้ำอบรมได้ตำมวันเวลำที่กำหนด
3. มีคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล notebook หรือสมำร์ทโฟนที่สำมำรถใช้งำนอินเตอร์เน็ตได้
4 .มีควำมสนใจขำยสินค้ำในตลำดออนไลน์กับ Lazada
โดยผู้สนใจ สำมำรถสมัครได้ ๒ ช่องทำง ลงทะเบียนสมัครฝึกอบรม ภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 2564 ตำมลิงค์
http:gg.gg/ura6a หรือสมัครเข้ำกลุ่มไลน์ “นักจัดกำรตลำดออนไลน์ ” (E-Commerce) รุ่นที่ 2
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4.๒.๗ การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจาปี 2564
กิจกรรมที่ 1 การส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายตามระบบมาตรฐานการพัฒนา
ชุมชน (มชช.) (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
หนังสือจังหวัดสุโขทัย ที่ สท 0019.3/ว 475 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564 จังหวัด
สุโขทัยได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรรับรองมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย และคณะอนุกรรมกำรตรวจ
ประเมินเพื่อกำรรับรองมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย และได้กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำร
พัฒนำชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564 โดยได้มอบหมำยให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ ศึกษำแนวทำงกำรดำเนินงำน
ตำมระบบมำตรฐำนกำรพั ฒ นำชุ ม ชน(มชช. และก ำหนดเป้ ำหมำยด ำเนิ น กำร อ ำเภอ ละ 4 กลุ่ ม เป้ ำหมำยๆ ละ 1
หน่วยนับ ประกอบด้วย มำตรฐำนผู้นำชุมชน มำตรฐำนกลุ่มองค์กรชุมชน มำตรฐำนเครือข่ำยองค์กรชุมชน และมำตรฐำน
ชุมชน หรือตำมที่อำเภอเห็นเหมำะสม
เพื่อให้ กำรดำเนินงำนตำมระบบมำตรฐำนกำรพั ฒ นำชุมชน (มชช.) ประจำปี 2564
และบรรลุวัตถุประสงค์ตำมที่จังหวัดกำหนด ขอให้อำเภอดำเนินกำร ดังนี้
1. ด ำเนิ น กำรตรวจประเมิ น เบื้ อ งต้ น กลุ่ ม เป้ ำ หมำยที่ ส มั ค รเข้ ำ สู่ ร ะบบมำตรฐำน
กำรพัฒนำชุมชน (มชช.) โดยพัฒนำกรผู้รับผิดชอบตำบล หรือเจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนผู้รับผิดชอบงำน (มชช.)
2. สรุป ให้ ควำมเห็ นในกำรรับรองผู้ผ่ ำนกำรประเมินตำมระบบมำตรฐำนกำรพัฒ นำ
ชุม ชน (มชช.) ระดั บ อำเภอ โดยคณะอนุ กรรมกำรตรวจประเมิ น เพื่ อ กำรรั บ รองมำตรฐำนกำรพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอ
ตำมคำสั่งจังหวัดสุโขทัย ที่ 280/2564 ลงวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2564
3. สรุป รำยงำนผลผู้ ผ่ ำนกำรประเมิ นตำมมำตรฐำนกำรพั ฒ นำชุ มชน (มชช.) ส่ งให้
จังหวัดภำยในวันที่ 10 มิถุนำยน 2563
4. แจ้งกลุ่มเป้ำหมำยที่ผ่ำนกำรประเมินตำมมำตรฐำนฯ จัดทำเอกสำรกำรพัฒนำตนเอง
ตำมมำตรฐำนตัวชี้วัด จำนวน 7 ชุด ส่งให้จังหวัดภำยในวันที่ 15 มิถุนำยน 2564 เพื่อคณะอนุกรรมกำรตรวจประเมิน
เพื่อกำรรับรองมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย จะได้ดำเนินกำรประเมินรับรองตำมระบบมำตรฐำนกำรพัฒนำชุมชน
(มชช.) ต่อไป
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.1 การเบิ ก จ่ า ยเงิ น งบประมาณงบยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาชุ ม ชน ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ.2564 (กลุ่มงานประสานฯ)
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๕.๒ โครงการพั ฒ นาพื้ น ที่ ต้ น แบบการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ตามหลั กทฤษฎี ใหม่ ประยุก ต์ สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
กำรเบิ กจ่ำยงบเงินกู้ ณ วันที่ 27 พฤษภำคม 2564 ยอดเบิกจ่ำยทั้งหมด 13.24 เปอร์เซ็นต์
จังหวัดสุโขทัย อยู่ในลำดับที่ 68 ในส่วนของกิจกรรมที่ 2 อยู่ที่ 1.68 เปอร์เซ็นต์ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร
มีประเด็นดังนี้ ลำดับที่ 1 มีแปลงที่เข้ำโครงกำรทั้งสิ้น 1,206 แปลง ข้อมูลเพิ่มเติม 42 แปลง ที่อยู่ในพื้นที่ป่ำไม้ โดยมี
ขนำดพื้นที่ 1 ไร่กับ 3 ไร่ ที่อยู่ในพื้นที่อำเภอต่ำง ๆ ในส่วนที่มีกำรอนุญำตแล้วจะเป็นในส่วนของนิคมสร้ำงตนเองบำงระกำ
อำเภอกงไกรลำศ จังหวัดสุโขทัย เนื่องจำกมีหนังสือจำกกรมกำรพัฒ นำชุมชน เพิ่มเติมเรื่องกำรซักซ้อมกำรสำรวจพื้นที่
ตำมที่กรมกำรพัฒ นำชุมชนได้ทบทวนไปเมื่อวันที่ 9 เมษำยน 2564 และกรมกำรพัฒนำชุมชนได้มีหนังสือ อีก 1 ฉบับ
ทวนกำรคืนพื้นที่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนำยน 2564 ประเด็นที่ 1 ขอให้ดำเนินกำรคืน พื้นที่ ตำมแนวทำงประกำศ และสำรวจ
ควำมต้องพื้น ที่กรณี มีควำมต้องกำรเพิ่ มเติม และแจ้งควำมประสงค์ที่ จะดำเนิน กำร ตำมโครงกำ โคกหนองนำโมเดล
ประเด็นที่ 2 ต้องดำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยในวันที่ 20 มิถุนำยน 2564 และให้ดำเนินกำรผ่ำนระบบพร้อมเหตุผลภำยใน
วันที่ 15 มิถุนำยน 2564 จำกข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนำยน 2564 ได้เขียนแบบแปลงแล้วทั้งสิ้น 1,084 จำนวนแปลงที่
เหลือ กำลังเร่งดำเนินกำรเขียนแบบแปลง ให้เสร็จสิ้นภำยในระยะเวลำที่กำหนด
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
๕.๓ การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการติดตามบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีไตรมาส 1-2 (กลุ่มงานส่งเสริมฯ) (เอกสารแนบ ๙)
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ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
-

ปิดประชุมเวลา 12.30 น.
ลงชื่อ กมลวรรณ อินทร์ลวง ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

ลงชื่อ อลงกต สุขเกตุ ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำยอลงกต สุขเกตุ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน

