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- สำเนำ บันทึกรำยงำนกำรประชุมพัฒนำกำรอำเภอ/หัวหน้ำกลุ่มงำน/ฝ่ำย/นักวิชำกำร
ครั้งที่ 4/2564 ประจำเดือน เมษำยน 2564
ในวันพุธที่ 12 พฤษภำคม 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
23. นำงสำวกรชนก มำภรณ์

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
นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญกำร

เรื่องก่อนวาระ
นาเสนอผลงานของสานักงานพัฒนาชุมชนกงไกลลาศ
ระเบียบวาระที่ ๑

1.1) เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1.1 เรื่องการแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการ
1) จั ง หวั ด สุ โ ขทั ย มี ข้ ำ รำชกำรได้ รั บ กำรแต่ ง ตั้ ง มำด ำรงต ำแหน่ ง ผู้ อ ำนวยกำรกลุ่ ม งำน
(นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญพิเศษ) กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย จำนวน 1
รำย คือ นำยสมชำย หริกุลสวัสดิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่ม (นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญพิเศษ) กลุ่มพัฒนำระบบ
บริหำร มำดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำน (นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนชำนำญพิเศษ) กลุ่มงำนส่งเสริมกำรพัฒนำชุมชน
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย
2) มีข้ำรำชกำรได้รับ กำรแต่งตั้ง (ย้ำย) มำดำรงตำแหน่งนักวิช ำกำรพัฒ นำชุมชนปฏิบัติกำร
สำนั กงำนพัฒ นำชุมชนอำเภอบ้ ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุ โขทัย จำนวน 1 รำย คือ นำยไพโรจน์ โพแหล่ ง ตำแหน่ ง
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นักวิชำกำรพัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ มำดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำร
พัฒนำชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย จังหวัดสุโขทัย
3) มีข้ำรำชกำรย้ำยออก 1 รำย คือ นำงสำวจิดำภำ เตชะพลี ตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒนำชุมชน
ปฏิบัติกำร ปฏิบัติหน้ำที่ สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย มำดำรงตำแหน่ง นักวิชำกำรพัฒ นำ
ชุมชนปฏิบัติกำร สำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปำง
1.1.2 เรื่องแจ้งจากท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
1) ให้สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดทุกแห่งจัดทำแผนกำรขุด โครงกำร โคก หนอง นำ โมเดล
2) กำชับกำรจ่ำยค่ำตอบแทนของ อำสำพัฒนำ (อสพ.) ให้อยู่ในห่วงระยะเวลำที่กำหนด
1.1.3 ขอขอบคุณท่านพัฒนาการอาเภอทุกแห่ง สาหรับการดาเนินงาน เตรียมงาน ที่ผ่านมา
ที่สามารถทาให้การดาเนินงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
1.1.4 การประชาสัมพันธ์การรณรงค์ในเรื่องของการฉีดวัคซีน ให้กับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน
และเครือข่าย
1.2) เรื่องจากการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน
กรมกำรพัฒ นำชุมชน โดยท่ำนรองอธิบดีกรมกำรพัฒ นำชุมชน เน้นย้ำเรื่องโครงกำร
พัฒนำพื้นที่ต้นแบบกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตตำมหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นำ โมเดล” ขอให้ประสำนกับ 3
กลุ่มเป้ำหมำย 1. เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชน 2. เจ้ำของแปลง และ 3. นักพัฒนำพื้นที่ต้นแบบ ให้ทำงำนเป็นทีมเดียวกัน
1.3) เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัด
สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัย ในส่วนของกองทุนพัฒนำเด็กชนบท ได้มอบทุน
สำหรับเด็ก เดือนละ 15 ทุน ทุนละ 1,000 บำท ให้กับ 2 อำเภอ 1. อำเภอกงไกรลำศ 2.อำเภอสวรรคโลก
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
ประจาเดือน มีนาคม 2564 ครั้งที่ 3/๒๕64 ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงาน กศน.อาเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 12 พฤษภำคม 2564
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4
4.1 โดยการนาเสนอ จานวน 11 เรื่อง
4.1.1 การจัดตั้งศูนย์อานวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตาม
กลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด และระดับต่าง ๆ (กลุ่มงานสารสนเทศฯ)
กระทรวงมหำดไทย ได้มอบหมำยจังหวัดให้จัดตั้งศูนย์อำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วง
วัยอย่ำงยั่งยืน ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัดและระดับต่ำงๆ นั้น เพื่อกำรแก้ปัญหำใน 5 ด้ำน
ได้แก่ 1. สุขภำพ 2. รำยได้ 3. กำรศึกษำ 4. ที่อยู่อำศัย 5.กำรบริกำรของรัฐ ในส่วนของสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด
สุโขทัย ได้ทำกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรขจัดควำมยำกจนและพัฒนำคนทุกช่วงวัยอย่ำงยั่ งยืนตำมกลักปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง (ศจพ.) ในระดับจังหวัด ในวัน ที่ 30 เมษำยน 2564 และขอให้ ทำงสำนักงำนพั ฒ นำชุมชนอำเภอทุกอำเภอ
ส่งรำยชื่อ เพื่อจัดตั้งคำสั่งระดับอำเภอต่อไป สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุโขทัยได้ร่วมมือกับสำนักงำนพัฒนำสังคมและ
ควำมมั่นคงของมนุษย์ จัดประชุมเพื่อหำแนวทำงกำรขับเคลื่อนศูนย์ ในวันที่ 20 พฤษภำคม 2564
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.1.2 การดาเนินกิจกรรมตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ)
1.1 ควำมก้ำวหน้ำกำรบริหำรโครงกำรตำมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน (เอกสารแนบ 1)

1.2 กำรจัดสรรงบประมำณกิจกรรมตำมแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม (เอกสารแนบ 2)
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1.3 กำรเตรียมควำมพร้อมกำรดำเนินงำนกิจกรรมตำมแผนฯ ไตรมำส 3 – 4 ดังนี้
1) กรมฯ ได้จัดสรรงบประมำณตำมกิจกรรมยุทธศำสตร์กรมกำรพัฒนำชุมชน ไตรมำส 3 - 4 ซึ่ง
ขณะนี้อยู่ในระหว่ำงกำรดำเนินกำรขออนุมัติโครงกำร จึงขอให้ทุกอำเภอดำเนินกำรดังนี้
1 . จั ด ท ำรำยละเอี ย ดค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยป ระกอบ โค รงกำรเพื่ อขออนุ มั ติ โ ครงกำร
โดยกำรจัดทำรำคำกลำงให้ยึดรำคำที่จังหวัดกำหนด ไม่ซื้อวัสดุที่เป็นวัสดุสำนักงำน/ ไม่เป็นกำรซื้อแจก /ไม่ซื้อครุภัณฑ์
2. เตรี ย มควำมพร้อ มของกลุ่ ม เป้ ำหมำย และพื้ น ที่ ก ำรดำเนิ น งำน เพื่ อ ให้ ส ำมำรถ
ดำเนินกำรตำมแนวทำงที่กรมฯ กำหนดได้ทันทีหลังจำกได้รับกำรอนุมัติโครงกำร
2) ขอให้ทุกอำเภอดำเนินกำรได้ทันทีที่ได้รับกำรอนุมัติ ตำมขั้นตอน/แนวทำงที่กำหนด และ
ดำเนิ น กำรจั ดกำรพั ส ดุ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติกำรจัดซื้ อจัดจ้ำงและกำรบริห ำรพั ส ดุภ ำครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบีย บ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.2560 และกำชับให้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบถือ
ปฏิบัติในกำรบริหำรกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมระยะเวลำที่กำหนดและถูกต้องตำมระเบียบของทำงรำชกำรอย่ำง
เคร่งครัด พร้ อมให้ แนบเอกสำรประกอบกำรเบิกจ่ำยเงิน ประกอบด้วยภำพถ่ำยกำรดำเนิ นกิจกรรม/โครง กำร (ก่อ น
ระหว่ำง หลัง) อย่ำงน้อยกิจกรรม/โครงกำรละ 5 ภำพ
3) สรุปผลกำรดำเนินงำนส่งให้จังหวัด เพื่อบันทึกในระบบรำยงำนผลกำรบริหำรงบประมำณและกำร
บริหำรกิจกรรม/โครงกำร (BPM) ทันทีที่ดำเนินกำรแล้วเสร็จ
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.3 กาหนดการส่งงานประจาเดือนพฤษภาคม 2564 และสรุปผลการส่งงานประจาเดือน
เมษายน 2564 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารแนบ 3)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.1.4 แผนการปฏิ บั ติ งานส านัก งานพั ฒ นาชุม ชนจั งหวัด สุโขทั ย ประจ าเดือน พฤษภาคม
2564 (กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ) (เอกสารแนบ 4)

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.5 การเบิ ก จ่ า ยเงิน งบประมาณงบยุท ธศาสตร์ การพั ฒ นาชุม ชน ประจ าปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 (กลุ่มงานประสานฯ)

6

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.6 การคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ตามโครงการเชิดชูเกียรติ
คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปี 2564 (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
โดยให้ส่งแบบเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกคนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีดีเด่น ภำยในวันที่ 30 เมษำยน
2564 จำนวน 3 ประเภท ดังนี้
1 เจ้ำหน้ำที่พัฒนำชุมชนผู้ปฏิบัติงำนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีดีเด่น
2. คณะทำงำนขับเคลื่อนกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีตำบล/เทศบำล/เทศบำลเมืองพัทยำ
3. กลุ่มอำชีพสมำชิกกองทุนพัฒนำบทบำทสตรีดีเด่น
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.1.7 สรุ ป ผลการด าเนิ น การกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี ก ารสมั ค รสมาชิ ก กองทุ น พั ฒ นา
บทบาทสตรี (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
กำรบริหำรจัดกำรหนี้ จำนวนสมำชิก กำรบริหำรกำรเบิกจ่ำย
ประเด็ น ที่ 1 ในเรื่องของกำรสมัคร สมำชิ กรอกำรรำยงำน เร่งรัด กำรรำยงำน กำรสมัค รสมำชิกได้ค รบตำม
เป้ำหมำยตั้งเป้ำหมำยไว้ไม่เกินเดือนกรกฎำคม
ประเด็นที่ 2 กำรเบิกจ่ำย สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัดสุ โขทัยเบิกจ่ำยได้ 81% ในขณะที่อันดับ ที่ 1 ได้ 96%
กรณีเงินหมุนเวียนขอให้รักษำสถำนภำพกำรบริหำรจัดกำรให้เป็นไปตำมแนวทำงและตำมเป้ำหมำยที่กำหนดไว้ หำกอำเภอ
ไหนต้องกำรขอประมำณเพิ่มเติมให้ส่งหลักฐำนมำที่สำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด เพื่อดำเนินกำรในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ในส่วนของเงินอุดหนุน ในระดับตำบลเหลือตำบลละ 6,000 ระดับอำเภอเหลืออำเภอ 12 ระดับจังหวัดเหลือ แสนกว่ำ
บำทในระดับอำเภอขอให้เขียนโครงกำรส่งเพื่อของบประมำณ มำยังสำนักงำนพัฒนำชุมชนจังหวัด เพื่อดำเนินกำรยื่นขอ
งบประมำณต่อไป และขอให้ทำงสำนักงำนพัฒนำชุมชนอำเภอ นำเสนอโครงกำรมำในแนวทำงเดียวกันในเรื่องสถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 สตรีสุโขทัยต้ำนภัยโควิด ตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.8 การดาเนินงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
จั งหวั ด สุ โขทั ย ก ำหนดให้ อ ำเภอมอบหมำยส ำนั ก งำนพั ฒ นำชุ ม ชนอ ำเภอพิ จ ำรณำคั ด เลื อ ก
กิจกรรมพัฒนำชุมชนดีเด่นตำมแนวทำงที่กรมกำรพัฒนำชุมชนกำหนด โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเภท ดังนี้
1) หมู่บ้ำนเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” อำเภอละ 1 หมู่บ้ำน
2) ผู้นำอำสำพัฒนำชุมชน (ผู้นำ อช.) อำเภอละ 2 คน แยกเป็นชำย 1 คน หญิง 1 คน
3) องค์กรชุมชนแกนหลักสำคัญในกำรพัฒนำหมู่บ้ำน อำเภอละ 1 กลุ่ม/องค์กร
4) ศูนย์ประสำนงำนองค์กำรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) อำเภอละ 1 แห่ง
5) ครัวเรือนสัมมำชีพชุมชนตัวอย่ำงระดับภำค อำเภอละ 1 ครัวเรือน
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.9 การดาเนินงานตามตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
รอบ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
1.เป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรส่งเสริมผลิตภัณฑ์ OTOP ในตลำดออนไลน์
2.เป้ำหมำยตัวชี้วัดกำรจัดเก็บรำยได้จำกกำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
4.1.10 ประกวดคัดเลือกผู้นาการเปลี่ยนแปลงดีเด่นระดับเขตตรวจราชการ
(กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
เป้ ำหมำยประกอบด้วย นักวิชำกำรพัฒ นำชุมชนจังหวัด/อำเภอ ผู้ที่รับผิดชอบงำนทุนชุมชน
จำนวน 10 คน ในระหว่ำงวันที่ 6 - 8 พฤษภำคม 2564 ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชำติบ้ำนพะกอยวำ ตำบลพระธำตุ อำเภอ
แม่ระมำด จังหวัดตำก
มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
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4.1.11 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่
“โคก หนอง นา โมเดล” (กลุ่มงานส่งเสริมฯ)
สำนั กงำนพั ฒ นำชุมชนจั งหวัดสุ โขทัย ได้ร่ว มกับ สำนั กงำนกำรป้องกัน กำรทุจริตแห่ งชำติ จังหวัดสุ โขทัย และ
สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสุโขทัย ร่วมกันลงพื้นที่ ติดตำมกำรดำเนินงำนโครงกำร และมีข้อแนะนำประเด็นสำคัญ
อยู่ 5 ประเด็น ประเด็นที่ 1 เรื่องของกำรตรวจสอบ กำรจัดซื้อโดยวิธีเฉพำะเจำะจง ขอเน้นย้ำในเรื่องของกำรออกแบบ
ขอให้คณะกรรมกำรและผู้เกี่ยวข้อง ให้คำนึงถึ งมำตรฐำนในกำรก่อสร้ำง ทั้งควำมกว้ำง ควำมยำว ควำมลึก ควำมสโลป
ในเรื่องของรูปแบบต่ำงๆ หำกมีกำรแก้ไขสัญญำให้ดำเนินไปตำมที่วิศวกรออกแบบ ในส่วนของกำรขุดดินมีประเด็น ที่สำคัญ
ในเรื่องของกำรหำรือว่ำจะขุดดินในรูปแบบอื่นได้หรือไม่ และต้องกำรผ่ำนกำรพิจำรณำ ของคณะกรรมกำรที่เกี่ยวข้องหรือ
ผู้ตรวจรับ ประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของช่ำงผู้ควบคุมงำน กระทรวงได้กำหนดสำขำวิชำชีพวิศวกรรม ที่เกี่ยวข้องกับกำร
ดำเนินงำนควบคุมงำน ในส่วนของเรื่องของกำรคิดคิวงำน มีข้อแนะนำว่ำ คิดได้เท่ำไหร่ให้ใส่ตำมที่คำนวณออกมำตำมจริง
ประเด็นเรื่องขนย้ำยดินบำงส่วน ให้ขนย้ำยเฉพำะในส่วนที่ดำเนินกำรไปตำมจริง จำกที่กรมกำรพัฒนำชุมชนให้แนวทำง
ให้คิดค่ำขนย้ำย 60 เปอร์เซ็นต์ เฉพำะหน่ วยที่ขุด ยกตัวอย่ำงเช่น พื้นที่ ทำกำรทั้งหมด 1,500 คิว ต้องกำรคนดินไปแค่
500 คิว ให้คิด 60% จะ 500 คิว หำกทำงพื้นที่มีข้อสงสัย สำมำรถส่งข้อควำมถำม มำถำมได้ที่สำนั กงำนพัฒนำชุมชน
จังหวัดเพื่อ ที่ทำงจังหวัดจะรวบรวมข้อคำถำม สอบถำมกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องต่อไป

มติที่ประชุม ทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.
ลงชื่อ กมลวรรณ อินทร์ลวง ผู้บันทึกกำรประชุม
(นำงสำวกมลวรรณ อินทร์ลวง)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน

ลงชื่อ อลงกต สุขเกตุ ผู้ตรวจบันทึกกำรประชุม
(นำยอลงกต สุขเกตุ)
ผู้อำนวยกำรกลุ่มงำนประสำนและสนับสนุนกำรบริหำรงำนพัฒนำชุมชน

