
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

ส ำนักงำนกองทุนหมู่บ้ำนและชุมชนเมืองแห่งชำติ 
 



 

 

 

 

 

รายนามที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

1. นายอนุชา   นาคาศัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

2. นายวราเทพ   รัตนากร ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

3. นายกฤษฎา   บุญราช  ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

4. นายนที    ขลิบทอง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ 

 

 



รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ 

 ผู้ทรงคุณวุฒิอื่น 

1. นายสุรชัย    ดนัยต้ังตระกูล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายชาติชาย   พยุหนาวีชัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นายนพดล  เภรีฤกษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นายสมบูรณ์  เอื้ออัชฌาสัย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายเบญจพล  นาคประเสริฐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผู้ทรงคุณวุฒิจากผู้แทนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 

1. นายนพพล   ชัยชนะ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
2. นายนัฐพล    นันทบุตร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. นางส ารวย   โล่ห์นารายณ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
4. นางสาวจิรวรรณ   สิทธิศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายสุรศักดิ์   วงษ์เหม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นายกฤษฎา   สุภรสิริวรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. นายสุรชาติ   กันนิ่ม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. นางจิรานันท์   แดงสุภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
9. นายเจริญ    ตระการฤทธิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
10.  นายสมนึก   สุกอร่าม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
11.  นายศุภวิชญ์   เอี่ยมละออ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
12.  ดาบต ารวจ อาคม สมนึก  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
13.  นางอรุณ    สมบัติหอม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
14.  นางสาวอูใบด๊ะ   อาดตันตรา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (คณะกรรมการ) โดย 
รองนายกรัฐมนตรี (นายสุพัฒนพงษ์  พันธ์มีเชาว์) ประธานกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แห่งชาติได้ด าเนินการประชุมคณะกรรมการเพื่อขับเคลื่อนและติดตามการด าเนินงานกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (กทบ.)  จ านวน 3 ครั้ง ซึ่งมีสาระส าคัญมติที่ประชุม ดังนี้ 

1. การประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
1.1 อนุมัติแผนงาน โครงการ และงบประมาณด าเนินงานของ สทบ. ในปี 

2564 รวมทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปี 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 528,163,800.-บาท (ห้าร้อย
ยี่สิบแปดล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนากองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองตามนโยบายของรัฐบาล คณะกรรมการฯ และแผนงานโครงการที่ต่อเนื่อง
และเพียงพอในการสนับสนุน ส่งเสริมพัฒนากองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จ านวน 79,604 
กองทุนทั่วประเทศ ภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงานบริหารส านักงาน  



ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์พัฒนาการบริการ
ประชาชน 
(32,965,000.00) 

1.1 โครงการจัดต้ังสถาบันการเงินชุมชนกองทุน
หมู่บ้านฯ 

1.2 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระอันเกิดจากการ
กู้ยืมเงินของธนาคาร (บัญชีท่ี 3) 

500 กองทุน 

60,686 กองทุน 

2. ยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจ 
ฐานราก 
(68,336,800.00) 

2.1 แผนงานประชารัฐ 

2.1.1 งบบริหารโครงการประชารัฐ 

 

76 ศูนย ์

2.1.2 จัดท าคู่มือบัญชีประชารัฐกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

79,604 กองทุน 

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพฒันา
กองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมือง
(54,852,700.00) 

3.1 โครงการสร้างผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ 1,000 คน 

3.2 คลินิกกองทุน 13 สาขา 

3.3 โครงการ BigData กองทุนหมู่บ้านและและ 
ชุมชนเมือง 

3 ระบบ 

3.4 แผนงานส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการด าเนินงาน
กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองตั้งใหม ่

128 กองทุน 

  3.5 การแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี ระหว่างตรวจสอบ
พยานหลักฐานเอกสารท่ีเกี่ยวขอ้งกับเรื่องร้องเรียนการ
ด าเนินคด ี

76 จังหวัด/กทม. 

3.6 โครงการฝึกอบรมกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและ
กฎหมายท่ีเกีย่วข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง
แห่งชาติ ฉบับปรับปรุงใหม ่

10 รุ่น 

4. ยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ
หมู่บ้านและชุมชน
(29,200,000.00) 

4.1 โครงการประเมินศักยภาพการด าเนินงานของ
กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมือง 

79,604 
กองทุน 

5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ
สนับสนุนการด าเนินงาน 
(87,492,600.00) 

5.1 การประชุมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง 

1,005 คน 
76 จังหวัด/กทม. 
928 อ าเภอ 

5.2 แผนงานพัฒนาและสนับสนุนเครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชมุชนเมือง 

76 จังหวัด/กทม. 
928 อ าเภอ 
4 ภาค 

5.3 แผนการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมและสนับสนุน
คณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและระดับ
อ าเภอ 

76 จังหวัด/กทม. 
928 อ าเภอ

79,604 กองทุน 

5.4 แผนพัฒนาประสิทธิภาพ สทบ. 350 คน 



ที่ ยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ เป้าหมาย 

5.5 สนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการ 
กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองแห่งชาติ อนุกรรมการ 
และผู้อ านวยการ 

คณะกรรมการ 
1 คณะ 

คณะอนุ 6 คณะ 

5.6 โครงการเผยแพร่และสื่อสารประชาสัมพันธ์ผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองแห่งชาต ิ

สทบ./สทบ. สาขา 
13 สาขา 

5.7 การจัดท ายุทธศาสตร์กองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองแห่งชาติ ระยะ 3-5 ปี (พ.ศ.2565-2569 ) 

คณะกรรมการ /
สทบ. 

5.8 โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการส านักงาน
กองทุนหมู่บ้านและชมุชนเมืองแหง่ชาติ สาขา 

สทบ./สทบ. สาขา 
13 สาขา 

5.9 โครงการติดตามและตรวจสอบภายในเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สทบ.สาขา 

สทบ./สทบ. สาขา 
13 สาขา 

6. แผนงานบริหารส านักงาน 

(255,316,700.00) 

6.1 งบบุคลากร 350 อัตรา 

6.2 งบบบริหาร 
  6.2.1 งบบรหิารส านักงาน สทบ. ส่วนกลาง 
  6.2.2 งบบริหารส านักงาน สทบ. สาขา 

1 ส่วนกลาง 
13 สาขา 

 

1.2 อนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณให้กับกองทุนชุมชนเมืองจัดตั้งใหม่ ชุมชนละ 
1,000,000.-บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) จ านวน 6 ชุมชน วงเงิน 6,000,000.-บาท (หกล้านบาทถ้วน)  

  1.3 อนุมัติงบประมาณให้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภูมิภาค 
4 ภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) ภาคละ 400,000.-บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) รวมจ านวน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน) 

2. การประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 

 พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ จ านวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการ
บริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ คณะอนุกรรมการตรวจสอบ คณะอนุกรรมการ
พิจารณาด้านกฎหมาย และ คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล 

3. การประชุมคณะกรรมการ คร้ังที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 
3.1 ติดตามระบบการบริหารจัดการที่ส าคัญ และผลการปฏิบัติงานตามภารกิจของกทบ.

จ านวน 5 ด้าน ในไตรมาสที่ 1- 2 ได้แก่ (1) ผลการด าเนินงานทางด้านการเงิน (2) ผลการ
ด าเนินงานที่ไม่ใช่การเงินตามวัตถุประสงค์และพันธกิจของ กทบ.  (๓) ผลการด าเนินงานด้าน
ระบบบริหารความเสี่ยง  (4) ผลการด าเนินงานด้านระบบสารสนเทศ และ (5) ผลการด าเนินงาน
ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 



3.2  พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างช าระอันเกิดจากการกู้ยืมเงินของ
ธนาคารออมสิน โดยสทบ. ด าเนินการประสานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองและสมาชิกกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อยู่ในข่ายมีหนี้ค้างช าระใกล้ระยะเวลา 90 วัน เพื่อให้เข้าร่วมมาตรการ
ให้ความช่วยเหลือภายในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึงสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ที่อยู่
ในข่ายมีหนี้ค้างช าระใกล้ ระยะเวลา 60 วัน ให้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือภายในเดือนเมษายน 
2564 เพื่อพิจารณาการพักชาระหนี้เงินต้น จานวน 1-2 ปี ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้ สทบ. 
รวบรวมข้อมูลของธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นเพื่อก าหนดแนวทางให้เป็นไปในทางเดียวกัน  

 

 

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวมไตรมาส 1-2 :  กทบ. ก าหนดแผนการเบิกจ่าย 
รวมเป็นเงิน 240,768,250 บาท สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวนเงิน 146,545975.09 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 60.87 

  

 

 

 

3.1 สทบ.ได้ด าเนินการประเมินพนักงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ช านาญการ และประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน ตามกรอบ หลักเกณฑ์ แนวทาง ขั้นตอน และ
วิธีการประเมินพนักงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และประเภททั่วไป ระดับ
ช านาญงาน ดังนี้  

 ครั้งที่ 1 ด าเนินการในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 
เลื่อนระดับพนักงานประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ จ านวน 76 ราย 
และประเภททั่วไป ระดับช านาญงานจ านวน 5 ราย 
 ครั้งที่ 2 ด าเนินการในวันที่ 24 ธันวาคม 2563 เลื่อนระดับพนักงาน
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ จ านวน 10 ราย 

 3.2 สทบ. ด าเนินการฝึกอบรมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและแนวทางปฏิบัติงาน
ส าหรับนิติกรบรรจุใหม่ จ านวน 21 ราย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2563 
ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์  ถนนแจ้งวัฒนะ อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 
เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ แนวทางการ ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมือง และทักษะอันจ าเป็นในการปฏิบัติงานให้กับพนักงาน 

 

 

 

2. การใช้จ่ายเงินงบประมาณภาพรวม  

 



 

 

 

วันที่ 22 มีนาคม 2564 พนักงานสทบ. สาขา 1 เข้าร่วมประชุม
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านอ าเภอป่าซาง จังหวัดล าพูน 

 

 

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมอัมพุ 
โรงแรมบ้านหมอรีสอร์ท สุโขทัย อ าเภอเมือง
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย การประชุมเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมืองภาคเหนือ ปี 2564 เครือข่ายกองทุน
หมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับภาคเหนือ โดยการ
ประชุมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อหารือแนวทางการ
แก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานกองทุน
หมู่ บ้ านและชุมชน เมื อง เพื่ อ ขั บ เคลื่ อนก าร

ด าเนินงานของเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่ผ่านมา 
 

 

 

 

 

 

 

4. การติดตามผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่ของส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13 สาขา  



วันที่ 31 มีนาคม 2564 เจ้าหน้าที่ประจ าศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดอุทัยธานี สทบ.สาขา 3 ลงพื้นที่
ร่วมกับกรรมการกองทุนหมู่บ้านส านักโก หมู่ 4 ต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอทัพทัน จังหวัด
อุทัยธานี เพื่อให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องคดีของกับพนักงานสอบสวน ณ สภ.ทัพทัน อ าเภอทัพ
ทัน จังหวัดอุทัยธานี เพื่อให้กองทุนหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านให้เป็นไปตาม
ระเบียบและแนวทางที่ สทบ. ก าหนด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 กุมภาพันธ์ 2564 เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดกาฬสินธุ์ สทบ.สาขา 4 ติดตามการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการประชารัฐในพื้นที่ต าบลภูดิน อ าเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ 

 

 

 

 

 



 

วันที่ 30 มีนาคม 2564 ศูนย์ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านเเละชุมชนเมืองจังหวัดชัยภูมิ สทบ. 
สาขา 5 ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมการ
ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านฯ เรื่องการช่วยเหลือกองทุนหมู่บ้านและสมาชิกเพื่อ
ลดภาระหนี้สิน ณ สถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านบ้านโนนสะอาด หมู่ที่ 10 ต าบลบ้านเล่า 
อ าเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูม ิ

 

วันที่ 31 มีนาคม 2564 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 6 โดยศูนย์
ปฏิบัติการกองทุนหมู่บ้านจังหวัดหนองบัวล าภู ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน
ต าบลยางหล่อ อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู จัดอบรมการปฏิบัติงานส าหรับ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเรื่องการบริหารจัดการด้านความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในของกองทุนหมู่บ้านโดยมีนางลลิต์ภัทร ธนะปาน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้านช านาญการ 
และนางสาววารุณี เนาวราช พนักงานปฏิบัติการประชารัฐ เป็นวิทยากร 
 



วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 7 ลงพื้นที่
อ าเภอห้วยแถลงติดตามรวบรวมแบบแจ้งข้อมูลเงินคงเหลือบัญชี 1 เพื่อน าไปบันทึกข้อมูลเงินทุน
หมุนเวียน 31 ธันวาคม 2563  
 

 

ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 8 ได้จัด “ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ” เพื่อให้
เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพนักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 4 - 8 สนับสนุนและร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่ ตามนโยบายและแผนงานของ สทบ. และ
ก าหนดแผนการขับเคล่ือนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ตลอดถึงส่งเสริมและสร้างโอกาสให้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ได้ประชาสัมพันธ์ ผลการ
ด าเนินงานกองทุนหมู่บ้านและโครงการตามแนวทางประชารัฐในพื้นที่ ในระหว่างวันที่ 11 - 14 
มีนาคม 2564 

 



 

วันที่ 28 มกราคม 2564 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 9 อบรม
แนะน าให้ความรู้การจัดท าบัญชีกองทุนหมู่บ้านแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ต าบลขุนทะเล 
อ าเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีกลุ่มเป้าหมายคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านละ 2 คน  
ณ กองทุนหมู่บ้านนิคม 
 
 

 

วันที่ 1 มีนาคม 2564 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 10 (ศูนย์ปฎิบัติการ
จังหวัดสงขลา) ร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการด าเนินกองทุนหมู่บ้าน ม.4 ต.คูเต่า อ.หาดใหญ่  
จ.สงขลา 

 

 

 



วันที่ 29 มี.ค.64 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 11 ร่วมประชุม
เครือข่ายฯ จังหวัด ณ ห้องประชุม สวนอาหารยิ้ม ยิ้ม อ.เมือง 

 

26 มกราคม 2564 ผู้แทนเครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน และกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัด
กาญจนบุรี ในพื้นที่ส านักงานกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 12 ร่วมกัน
ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิเพื่อใช้ประโยชน์ในการ
ตรวจคัดกรองผู้ป่ วย เพื่ อ ให้ส านักงาน
สาธารณสุขอ าเภอ รพ.สต.และอสม.ในพื้นที่ 
13 อ าเภอ ใช้ปฎิบัติงานดูแลพื้นที่ในจังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 50 เคร่ือง 

วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม 2564 ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 13   
ลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนหมู่บ้าน พร้อมติดตามแบบแจ้ง
ข้อมูลยอดเงินคงเหลือ บัญชี 1 และงบการเงิน ปี2563 ณ ที่ท าการก านัน ต าบลบ้านป่า อ าเภอ
แก่งคอย จังหวัดสระบุร ี
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