รายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอ/หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าฝ่าย/นักวิชาการพัฒนาชุมชน
ครั้งที่ 7/2562
วันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดมุกดาหาร
....................................................
ผู้มาประชุม
1.นางสงวน มะเสนา
2.นายชัยณรงค์ กาญจะนะกันโห
3.นายอาพร พลเยี่ยม
4.นายเกษม รัตนบุรี
5.นางสาวพิณพิชญา ก่อคุณ
6.นางเกศลา ทองคาเจริญ
7.นายสุดสาคร แสนสุข
8.นาย วิเชียร เบ้าหนองบัว
9.นางวันเพ็ญ รัตนบุรี
10.นายสมควร ประทุมชาติ
11.นายพัฒนา วงษ์ประทุม
12.นางไสว สายแก้ว
15.นางกชกร นุชิต
16.ว่าที่ ร.ต.สมนึก จิตอามาตย์
18.นางสาวทิพย์สุดาวัลย์ วงละคร
21.นางสาวทิพย์ฐนันท์ พันธ์หมุด
ผู้ไม่มาประชุม
1.นายเทพารักษ์ ทับพวง
2.นางสาวสุภัชญา วงษ์สีทา
3.นางเพ็ญศรี สายธนู
ไปราชการ
1.นายสุพจน์ แสนคา
2.นางสุปราณี รัชอินทร์
3.นางบุผา ปัญญา
4.นางสาวนฤมล พื้นเสน
5.นางสาวอมรรัตน์ มีเที่ยง
6.นางสาวพรพนา ฉันสิมา
7.นางสาวรักชนก โพธิสาร
8.นางรัชนี ชาธิพา

พัฒนาการจังหวัดมุกดาหาร
ประธาน
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
พัฒนาการอาเภอเมืองมุกดาหาร
พัฒนาการอาเภอนิคมคาสร้อย
พัฒนาการอาเภอดอนตาล
พัฒนาการอาเภอคาชะอี
พัฒนาการอาเภอหว้านใหญ่
พัฒนาการอาเภอหนองสูง
พัฒนาการอาเภอดงหลวง
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชานาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
ตาแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชานาญการ
นักส่งเสริมการพัฒนาชุมชน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ศาลากลางจังหวัด
มุกดาหาร ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

๒
ระเบียบวาระที่ ๑
ประธาน

มติที่ประชุม

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คาสั่งกรมการพัฒนาชุมชนแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทวิชาการ
ระดับชานาญการพิเศษ
- นายสุระชาติ พรหมดิเรก หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร ย้ายไปดารงตาแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม
- นายอาพร พลเยี่ยม หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม ย้ายมาดารงตาแหน่ง หัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร
- นางวินัย รัญดร พัฒนาการอาเภอดอนตาล ย้ายไปดารงตาแหน่ง
พัฒนาการอาเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
- นายสุดสาคร แสนสุข พัฒนาการอาเภอจอมพระ จังหวัดสุรินทร์
ย้ายมาดารงตาแหน่งพัฒนาการอาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2562 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม
2562
ฝ่ายอานวยการ
รายงานการประชุมพัฒนาการอาเภอครั้งที่ 6/2562 รายงานการประชุม
มี จ านวน 9 หน้ า ฝ่ า ยเลขานุ ก ารได้ เ ผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ www.
Mukdahan.cdd.go.th เพื่ อตรวจสอบความถูกต้องโดยมิต้องส าเนา
รายงานฯ แจ้งในที่ประชุม ทั้งนี้ เพื่อลดการใช้วัสดุส านักงาน จึงขอให้
อาเภอได้ตรวจสอบและขอแก้ไข ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 หาก
เลยกาหนดถือว่ารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

ทราบ

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

ประธาน

3.1. การดาเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ดาเนินการ
- อนุมัติเงินอุดหนุน 2 โครงการ เป็นเงิน 215,000 บาท
- อนุมัติเงินทุนหมุนเวียน 10 โครงการ
กาหนดการประชุมครั้งต่อไปในวันที่ 16 สิงหาคม 2562
- คณะขับเคลื่อนประชุมวันที่ 14 สิงหาคม 62
- คณะอนุจังหวัด ประชุมวันที่ 16 สิงหาคม 62

มติที่ประชุม

ทราบ

ประธาน

3.2 การจัดกิจกรรมร่วมพลคนรักแม่ บูรณาการร่วมกับงาน นิทรรศการ
โปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ระหว่างวันที่
31 - 4 สิงหาคม 2562 โดยของบสนับสนุนจาก กพสจ. โดยจะมี
กิจกรรม ดังนี้
- สาธิตอาชีพของกลุ่มสตรี/จัดแสดง จาหน่วยสิงค้าของกลุ่มสตรี
- การประกวดอาหารพื้นถิ่นรสมือแม่ ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562
- การประกวดปักผ้าลายดอกช้างน้าว ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562

๓
- เดินรณรงค์เพื่อแสดงพลังของสตรี ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562
เวลา 08.00 น.โดยเริ่มจากสวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ มายังศาลากลางจังหวัด
- พิธีเปิดกิจกรรมร่วมพลคนรักแม่ ในวันที่ 4 สิงหาคม 2562
มติที่ประชุม

ทราบ

ประธาน

3.3 ให้อาเภอติดตามการนาเข้าข้อมูลหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน

มติที่ประชุม

ทราบ

ประธาน

3.4 ให้อาเภอตรวจสอบการนาเข้าข้อมูลแบบสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ให้เป็นปัจจุบัน

มติที่ประชุม

ทราบ

ประธาน

3.5 ให้อาเภอเร่งรัดการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะอนุกรรมการ
หนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และให้บันทึกข้อมูลในระบบ BPM ให้สอดคล้อง
กับผลการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม
ประธาน
ที่

อาเภอ

1 เมืองมุกดาหาร
2 คาชะอี
3 ดอนตาล
4 นิคมคาสร้อย
5 ดงหลวง
6 หว้านใหญ่

ทราบ
3.6 แผนปฏิบัติการลงพื้นที่ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
Move for fund team จังหวัดมุกดาหาร
รับแบบจัดเก็บ
ผลการส่งรายงาน
จานวนเอกสาร (ชุด)
และวัสดุ
5-9,13-15 ส.ค. 2562

ออมทรัพย์ฯ 105 , กข.คจ.
88, สตรี 3
8-9,14-15,20-22 ส.ค. 2562 กข.คจ. 120, สตรี 5
3-4,10-11 ส.ค. 2562
6-9,14-16,20 ส.ค. 2562

ออมทรัพย์ฯ 100 , กข.คจ.
93, สตรี 3
ออมทรัพย์ฯ 9 , กข.คจ.
122, สตรี 4

รับแล้ว

รับแล้ว

7 หนองสูง
มติที่ประชุม

ทราบ

ประธาน

3.7 รายงานผลความก้าวหน้าดาเนินการโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้รายงานทุกวันที่ 30 ของเดือน และสิ้น
เดือนกรกฎาคม กรมฯกาหนดให้จังหวัดประกาศหมู่บ้าน ฝากหัวหน้ากลุ่ม
งานส่งเสริมศึกษาแนวทาง หลักเกณฑ์ การประกาศหมู่บ้าน เพื่อคัดเลือก
หมู่บ้านและมอบใบประกาศในวันที่ประชุมกรมการจังหวัดมุกดาหารใน
เดือนสิงหาคม

มติที่ประชุม

ทราบ

๔
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ
ฝ่ายอานวยการ

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

4.1 สรุปการเบิกจ่ายเงินใช้จ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562
(เอกสารแนบ)
สรุปยอดผลการเบิกจ่ายภาพรวมจังหวัด 89.38% และให้อาเภอ
เร่งรัดดาเนินการใช้จ่ายงบประมาณให้ทันห้วงเวลาที่กาหนด

พัฒนาการอาเภอเมืองมุกดาหาร

อาเภอเมืองมุกดาหาร แจ้งผู้ชนะการประกวดมาทาสัญญาช่วง
ระหว่างวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562

ประธาน

หลังจากลงนามในสัญญาแล้วให้ส่งสาเนาและแจ้งยอดเงินเหลือจ่ายมายัง
จังหวัดเพื่อจังหวัดจะได้แจ้งไปยังกรมฯ

พัฒนาการอาเภอคาชะอี

อาเภอคาชะอี จะลงนามในสัญญาในวันที่ 16 สิงหาคม 2562

ประธาน

ให้หัวหน้าฝ่ายอานวยการลงพื้นที่อาเภอหนองสูงเพื่อเร่งรัดดาเนินการให้
แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้า

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

4.2 สรุปผลการส่งงานประจาเดือน กรกฎาคม 2562 (เอกสารแนบ)
- แก้ไขคะแนนส่งงานเรื่องหลักฐานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ ของอาเภอดงหลวงจาก -1 เป็น 3 คะแนน
- แก้ไขคะแนนส่งงานเรื่องรายงานประชาสัมพันธ์ เป็น 3 คะแนน
ทุกอาเภอ

มติที่ประชุม
หัวหน้าฝ่ายอานวยการ
ที่
๑
2
๓
๔
5
๖
๗
8
๙
๑๐
๑๑
12
๑๓

รับทราบ
4.3 แผนการส่งรายงานประจาเดือน กรกฎาคม 2562 (เอกสารแนบ)
กาหนดส่ง
รายงาน/เรื่อง
วัน/เดือน/ปี
การส่งรายงานวันลาข้าราชการ (ทุกเดือน)
ภายในวันที่ 5
แบบรายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการหนี้ไปสู่ 1 ครัวเรือน 1 สัญญา
ภายในวันที่ 10
การส่งเสริมความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ภายในวันที่ 15
โครงการพัฒนาชุมชนใส สะอาด
ภายในวันที่ 15
รายงานความก้าวหน้าการติดตามเร่งรัดการชาระหนี้กองทุนบทพัฒนาบาทบทสตรี ภายในวันที่ ๒0
รายงานสรุปผลการดาเนินการด้านการบริหารจัดขยะมูลฝอย"จังหวัดสะอาด"
ภายในวันที่ ๒0
ข้อมูลรายได้ครัวเรือนสัมมาชีพและรายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ โครงการสร้าง
ภายในวันที่ ๒0
สัมมาชีพชุมชน
หลักฐานการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้าน
ภายในวันที่ ๒0
การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
ภายในวันที่ 20
แบบรายงานการออมแห่งชาติ
ภายในวันที่ ๒0
รายงานผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดผลสาเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
ภายในวันที่ 20
พอเพียงมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เฉลิมพระเกียรติ
หลักฐานการเบิกเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ภายในวันที่ ๒๕
ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้
ภายในวันที่ ๒5

๕
๑๔ รายงานประชาสัมพันธ์
15 หลักฐานเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิง
จานวน

ภายในวันที่ ๒5
ภายในวันที่ ๒5
15

เรื่อง

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

หัวหน้าฝ่ายอานวยการ

4.4 การจัดส่งเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดา)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ทาสัญญาจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว - ดา) ความเร็ว 20 แผ่น/นาที ยี่ห้อ RICOH รุ่น MP
255SSP จานวน 794 เครื่อง จากบริษัทริโก้ (ประเทศไทย) จากัด เพื่อ
สนับสนุน อานวยความสะดวก เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร และเพื่อรองรับการใช้งานของสานักงานพัฒนาชุมชนในระดับ
อาเภอ และในส่วนของจังหวัดมุกดาหาร นั้น กรมฯได่จัดสรรให้จานวน 6
อาเภอๆละ 1 เครื่อง ดังนี้
1) สพอ.คาชะอี 2) สพอ.ดงหลวง 3) สพอ.ดอนตาล 4) สพอ.นิคมคาสร้อย
5) สพอ.หนองสูง 6) สพอ.หว้านใหญ่
บริษัทฯ จะเป็นผู้ประสานงานไปสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ และ
เริ่มจัดส่งตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 พร้อมติดตั้งและสาธิตการใช้
งานของเครื่องถ่ายเอกสารดังกล่าว

พัฒนาการอาเภอคาชะอี

อาเภอคาชะอีได้รับเครื่องแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
4.5. งานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2562
อ้างถึงหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ที่ มห 0019/ ว 5223 ลงวันที่ 25
กรกฎาคม 2562 เรื่ อง งานมหกรรมกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ประจ าปี
2562 ขอให้อาเภอดาเนินการ ดังนี้
4.5.1. ประสานเชิญประธานหรือผู้แทนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของ
แผ่ น ดิ นปี 2562 จ านวน 1 คน เข้ าร่ ว มงาน ระหว่ างวั นที่ 11 - 13
สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมเดอะเล็คกาซี่ จังหวัดนนทบุรี และเข้าร่วมพิธี
มอบเงินพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในวันอังคารที่ 13 สิงหาคม
2562 ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพค เมืองทองธานี
จังหวัดนนทบุรี
4.5.2 แจ้ ง ให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายไปรายงานตั ว ก่ อ นขึ้ น รถ (รถตู้ )
ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562 เวลา 05.30 น. ณ หน้าศาลากลาง
จังหวัดมุกดาหารหลังใหม่
4.5.3. การแต่งกายเข้าร่วมงาน แต่งกายชุดสุภาพ โทนสีฟ้า

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์

4.6. การรายงานผลการดาเนินงานกิจกรรม/โครงการ ในโปรแกรมบริหาร
งบประมาณและกิจกรรม(Budget and Project Management: BPM)

๖
ขอให้อาเภอรายงานผลการดาเนินกิจกรรมในระบบ BPM ดังนี้ 1)
แนบไฟล์แบบสรุปประเมินผลโครงการ 2) แนบไฟล์ผลผลิต/ผลลัพธ์ 3)
แนบไฟล์รูปภาพ หลังจากดาเนินการเสร็จสิ้นทุกกิจกรรมแล้ว (เอกสารแนบ)
มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ

4.7 ผลการพิจารณาอนุมัติโครงการของสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
4.7.1. กรมการพัฒนาชุมชน โดยสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (สกส.)
ได้ จั ด สรรงบประมาณตามแผนการด าเนิ น งานและแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
จั งหวัดมุกดาหารได้ รับการจั ดสรรงบประมาณประเภทเงินทุนหมุนเวี ยนและ
ประเภทเงินอุดหนุน เป็นเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ดังนี้
1) เงินทุนหมุนเวียน จานวน 12,000,000 บาท (สิบสองล้านบาทถ้วน)
2) เงินอุดหนุน จานวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน)
4.7.2. จังหวัดมุกดาหาร โดยคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดมุกดาหาร ได้อนุมัติโครงการที่สมาชิก
ขอรั บ การสนั บ สนุ น เงิ น กองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เอกสารแนบ) ดังนี้
1) ประเภทเงินทุนหมุนเวียน เป็นเงิน 13,001,800 บาท
ขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่ม จานวน 1,001,800 บาท
2) ประเภทเงิ น อุ ด หนุ น เป็ น เงิ น 1,081,600 บาท
คงเหลืองบประมาณทั้งสิ้น 1,918,400 บาท
4.7.3. จังหวัดมุกดาหารกาหนดการพิจารณาอนุมัติโครงการขอรับ
การสนับสนุนประเภทเงินทุนหมุนเวียน/ประเภทเงินอุดหนุน ดังนี้
1) กาหนดการประชุมคณะทางานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรีจังหวัดมุกดาหาร เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ ในวันที่
14 สิงหาคม 2562
2) กาหนดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ระดั บจั งหวั ด เพื่อ พิ จารณาอนุ มั ติโ ครงการฯ ในวั น ที่ 16
สิงหาคม 2562

มติทปี่ ระชุม

รับทราบ
กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

4.8. การดาเนินงานโครงการ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
จังหวัดมุกดาหาร กาหนดดาเนินโครงการเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชน
ด้านการบริหารโครงการ บริหารหนี้ และบริหารสัญญา กิจกรรม Mobile
Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ในระหว่างเดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม
พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมายจานวนทั้งสิ้น 56 กองทุน ประกอบด้วยกลุ่ม
ออมทรัพย์เพื่อการผลิต อาเภอละ 2 กลุ่ม รวม 14 กลุ่ม โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) อาเภอละ 3 โครงการรวม 21 โครงการ
โครงการกองทุ น พั ฒ นาบทบาทสตรี อ าเภอละ 3 โครงการ รวม 21
โครงการ วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการรับรู้และสร้างสุขให้กองทุนชุมชน มี

๗
การบริ ห ารโครงการที่ ดี บริ ห ารหนี้ ที่ ดี แ ละบริ ห ารสั ญ ญาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยจังหวัดให้อาเภอมอบหมายทีม Move for fund team
ศึกษาแนวทางการดาเนินงานตามกิจกรรม พร้อมทั้งจัดทาแผนปฏิบัติการ
ลงพื้นที่และส่งให้จังหวัดทราบเพื่อเตรียมแบบสอบถามข้อมูลลูกหนี้และจัด
วัสดุอบรมในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม
หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ
ที่

อาเภอ

1 เมืองมุกดาหาร
2 คาชะอี
3 ดอนตาล
4 นิคมคาสร้อย
5 ดงหลวง
6 หว้านใหญ่

รับทราบ
4.9 แผนปฏิบัติการลงพื้นที่ Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน
Move for fund team จังหวัดมุกดาหาร
รับแบบจัดเก็บ
ผลการส่งรายงาน
จานวนเอกสาร (ชุด)
และวัสดุ

5-9,13-15 ส.ค. 2562

ออมทรัพย์ฯ 105 , กข.คจ.
88, สตรี 3
8-9,14-15,20-22 ส.ค. 2562 กข.คจ. 120, สตรี 5
3-4,10-11 ส.ค. 2562
6-9,14-16,20 ส.ค. 2562

ออมทรัพย์ฯ 100 , กข.คจ.
93, สตรี 3
ออมทรัพย์ฯ 9 , กข.คจ.
122, สตรี 4

รับแล้ว

รับแล้ว

7 หนองสูง
(ข้อมูล ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2562 เวลา 11.00 น.)
มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

4.10. การดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
จังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งแนวทางการดาเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพ
และคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย เพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม กิจกรรม
กองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพผู้มีรายได้น้อยเพื่ อลดความเหลื่ อมล้า (ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามแผนบูรณาการ
พัฒนาพื้นที่ระดับภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ศักยภาพกลไกการขับเคลื่อนกองทุนชุมชนหนุนเสริมอาชีพ ผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลดความเหลื่อมล้า พัฒนาศักยภาพในการบริหารจัด การกองทุนชุมชน
ของคณะทางาน จัดการกองทุนชุมชนในเชิงบูรณาการการทางานร่วมกัน
และให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่มีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน เสริมสร้าง
ทักษะในการสร้างอาชีพ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ลดความเหลื่อมล้าของคน
ในสังคม
ดาเนินการในพื้นที่ 7 อาเภอ 164 หมู่บ้าน และจังหวัดขอให้ อาเภอ
ด าเนิ น มอบหมายส านั ก งาน พั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอด าเนิ น การตามแนว
ทางการดาเนินงานโครงการฯและบันทึกรายงานข้อมูล การดาเนินงาน
โครงการฯ (แบบ 1 - แบบ 5) โดยรอบที่ 2 กาหนดรายงานภายในเดือน
สิงหาคม 2562 จึงขอให้กาชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามห้วง

๘
ระยะเวลาที่กาหนด (หนังสือจังหวัดมุกดาหารที่ มห 0019/ว 642 ลงวันที่
25 มกราคม 2562 เรื่อง การดาเนินโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มี
รายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม)
มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

4.11. การดาเนินโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2562
4.11.1 การมอบทุ น อุ ป การะเด็ ก กองทุ น พั ฒ นาเด็ ก ชนบทใน
พระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจาปี 2562
จังหวัดมุกดาหารกาหนดมอบทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนา
เด็กชนบทฯ ในการออกหน่วย บริการเคลื่อนที่ ตามโครงการ “หน่วยบาบัด
ทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ครั้งที่ 11 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ อนุสรณ์สถานท่านหนูฮัก พูมสะหวัน หมู่
ที่ 4 ตาบลชะโนด จานวน 5 ทุนๆละ 1,200 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 บาท
(หกพันบาทถ้วน) โดยขอให้อาเภอหว้านใหญ่ส่งรายชื่อเด็ก ที่จะรับมอบทุน
จานวน 5 คน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2562
4.11.2 ขอรั บ การสนั บสนุ นโครงการเดิ น วิ่ ง แบ่ง ปั น กองทุ น
พัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019)
กรมการพัฒนาชุมชนกาหนดดาเนินโครงการเดิน วิ่ง แบ่งปัน
กองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (CDF CHARITY RUN 2019) ในวันอาทิตย์ที่ 22
กันยายน 2562 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล อาเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก เพื่อหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อให้
การดาเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จังหวัดจึงขอให้อาเภอดาเนินการดังนี้
1) ประชาสั ม พันธ์ เชิญ ชวนให้ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิส าหกิ จ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปสมัครเข้าร่วม
กิจ กรรมตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 สิ งหาคม 2562 ผ่ านทางเว็บ ไซต์
www.runlah.com/event/cdf19
2) เชิ ญ ชวนพั ฒ นาการอ าเภอสมั ค รเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ประเภท VIP หรือร่วมบริจาค เป็นเงินหรือสิ่งของสนับสนุนการดาเนิน
โครงการฯ และขอเชิ ญเข้ า ร่ว มกิ จกรรมในวั นอาทิ ตย์ ที่ 22 กั นยายน
2562 ณ เขื่ อนขุนด่านปราการชล อาเภอเมืองนครนายก จังหวั ด
นครนายก เวลา 04.00 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมฯ

4.12 การเตรียมความพร้อมการประเมินกลุ่มเป้าหมายที่สมัครเข้าสู่ระบบ
มชช ปี 2562 จังหวัดกาหนดแผนการลงพื้นที่ ในวันที่ 6 สิงหาคม
2562 ช่วงเช้าอาเภอนิคมคาสร้อย และช่วงบ่ายอาเภอคาชะอี

มติที่ประชุม

รับทราบ

๙
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน
4.13.การดาเนินงานโครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนา
ชุมชน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โครงการส่งเสริมการเชื่อมโยงการจาหน่ายสินค้า OTOP ในระบบ
E-commerce งบประมาณ ๓๓,๐๐๐ บาท (สามหมื่นสามพันบาทถ้วน)
กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดาเนินงานการตลาดสินค้า OTOP ใน
ระบบ E-commerce เพือ่ เปิดโอกาสให้กับทุกจังหวัดได้มีสินค้า OTOP
จาหน่ายผ่านระบบ E-commerce ได้อย่างกว้างขวาง และดาเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ www.otoptoday.com ให้เป็น Web Link ที่
เชื่อมโยง OTOPE-commerce ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยกาหนดให้
ทุกจังหวัดมี OTOP E – commerce เพื่อให้สามารถเป็นช่องทางที่
ลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้า OTOP ผ่านเว็บไซต์ E-commerce ได้อย่าง
กว้างขวางและครอบคลุมสินค้า OTOP ให้ครบทุกจังหวัด
กรมการพัฒนาชุมชนได้กาหนดให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทุก
จังหวัด ได้ดาเนินการจัดทาเว็บไซต์จาหน่ายสินค้า OTOP ในรูปแบบ
E-commerce OTOP ของจังหวัด ตกแต่งเว็บไซต์ให้มีความน่าสนใจ ดึงดูด
ลูกค้า ถ่ายภาพสินค้า เขียนรายละเอียด ข้อมูลจาเพาะ กาหนดราคา
จัดระบบขนส่ง ระบบการจัดเก็บสินค้า ระบบรับ-จ่ายเงิน โดยให้นาสินค้า
OTOP เข้าจาหน่ายในระบบไม่น้อยกว่า 100 รายการ และเชื่อมโยงต่อ
(Link) กับเว็บไซต์ www.otoptoday.com

ประธาน

กาหนดแล้วเสร็จวันที่เท่าไร

ว่าที่ ร.ต.สมนึก จิตอามาตย์

กาหนดแล้วเสร็จวันที่ 2 สิงหาคม 2562

มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

4.14. งบประมาณสนับสนุนคณะอนุกรรมการสนับสนุนระดับจังหวัดและ
ระดับอาเภอ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ มีมติอนุมัติ
งบประมาณหมวด รายจ่ า ยอื่ น เพื่ อ สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น ระดั บ จั ง หวั ด และระดั บ อ าเภอ โดยให้
ดาเนินการเบิกจ่ายโดยใช้ระเบียบทางราชการโดยอนุโลม โดยเบิกจ่ายตาม
สัดส่วนการจัดสรร จานวน 559 กองทุนๆ ละ 200 บาท รวมเป็นเงิน
111,800 บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)
เพื่อให้การดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองในพื้นที่จังหวัด
มุกดาหาร เป็นไปด้ ว ยความเรียบร้อย บรรลุ ตามวัตถุประสงค์ จังหวั ด
มุ ก ดาหารจึ ง อนุ มั ติ โ ครงการสนั บ สนุ น ภารกิ จ การด าเนิ น งานของ
คณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองระดับอาเภอ/จังหวัด จานวน 4 กิจกรรม ดังนี้
กิ จ กรรมที่ ๑: การประชุ ม คณะอนุ ก รรมการสนั บ สนุ น และ
ติดตามการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับจังหวัด และ
ระดับอาเภอ งบประมาณ 5,880 บาท (ห้าพันแปดร้อยแปดสิบบาทถ้วน)
ดังนี้

มติที่ประชุม

๑๐
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับจังหวัด) 28 คนๆ ละ 35 บาท
เป็นเงิน 980 บาท
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (ระดับอาเภอ) 20 คนๆ ละ 35 บาท
เป็นเงิน 700 บาท
กิจกรรมที่ ๒: จัดซื้อวัสดุสนับสนุนการดาเนินงานคณะอนุกรรมการ
สนับ สนุนและติดตามผลการดาเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ระดับ และระดับอาเภอ โดยจัดสรรตามจานวนกองทุนในแต่ละอาเภอ
งบประมาณ 22,070 บาท (สองหมื่ น สองพั น เจ็ ด สิ บ บาทถ้ ว น)
(รายละเอียดจัดสรรเอกสารแนบ)
กิจกรรมที่ ๓: การประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน
เมือง ทบทวนผลการดาเนินงาน ปี 2562 และสร้างความรู้ความเข้าใจ
แนวทางการด าเนิ น งานกองทุ น หมู่ บ้ า น ปี 2563 (ด าเนิ น การระดั บ
อาเภอ) กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
กองทุนละ 1 คน ดาเนินการประชุม 1 วัน งบประมาณ 55,900 บาท
(ห้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ดังนี้
- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อๆ ละ 35 บาท/คน
- ค่าอาหารกลางวัน 1 มื้อๆ ละ 65 บาท/คน
กิจ กรรมที่ ๔: การจั ดเก็ บ และบั น ทึก งบการเงิน และรายชื่ อ
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง (ดาเนินการระดับอาเภอ)
โดยดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2562
งบประมาณ ๒๗,๙๕๐ บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ดังนี้
- ค่ าจั ดเก็ บงบการเงิ นและรายชื่ อคณะกรรมการกองทุ นหมู่ บ้ าน
กองทุนละ 30 บาท
- ค่าบันทึกข้อมูลงบการเงินและรายชื่อคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน
กองทุน 20 บาท
รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

4.15.การดาเนินงานโครงการออกหน่ว ยบริการเคลื่ อนที่ตามโครงการ
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11/2562
จังหวัดมุกดาหาร ได้กาหนดออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ
“หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 11/2562 ในวันพฤหัสบดีที่
22 สิ งหาคม 2562 ณ อนุส รณ์ ส ถานท่า นหนูฮั กพู มสะหวัน หมู่ที่ 4
ตาบลชะโนด อาเภอหว้านใหญ่ ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมดาเนินการจัดแสดงนิทรรศการผลงานกิจกรรมพัฒนาชุมชนในพื้นที่
ให้บริการประชาชนตามโครงการฯ ในวันและเวลาดังกล่าว จึงขอให้อาเภอ
รายงานรายละเอียดกิจกรรม ข้อมูล กลุ่ม องค์กร ให้จังหวัดทราบภายใน
วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2562

ประธาน

ให้นา OTOP Mobile เข้าร่วมกิจกรรมด้วยและให้ปรับปรุงรูปแบบการ
จัดบูธ/นิทรรศการให้หน้าสนใจ

๑๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

4.16.การดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนเชิงบูรณาการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
อ้างถึง หนังสือ ที่ มห 0019/5100 ลงวันที่ 19 กรกฏาคม 2562
ตามที่จังหวัดมุกดาหาร ได้แจ้งให้อาเภอดาเนินงานโครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนเชิงบูรณาการ ประจาปี 2562 ตาม 4 กระบวนงาน คือ 1) ชี้
เป้าชีวิต 2) จัดทาเข็มทิศชีวิต 3) บริหารจัดการชีวิต และ 4) ดูแลชีวิต เพื่อ
แก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้าตามนโยบายรัฐบาล โดย
จั ง หวั ด มุ ก ดาหารมี ค รั ว เรื อ นที่ มี ร ายได้ ต่ ากว่ า เกณฑ์ จปฐ. ปี 2561
(เฉพาะที่พัฒนาได้) จานวน 139 ครัวเรือน เป็นเป้าหมายในการดาเนินงาน
ทั้งนี้ จังหวัดได้จัดให้ มีการประชุมเชิงปฏิบัติการตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการประจาปี 2562 เพื่อถ่ายทอดชี้แจงตัวชี้วัด
และค่ าเป้ าหมายการปฏิ บัติ ราชการ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2562
แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร แล้วนั้น
จากผลการจัดเก็ บข้อมูล จปฐ. จังหวัดมุกดาหาร ประจาปี 2562
พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายที่พัฒนาได้ จานวน 139 ครัวเรือน มีรายได้ผ่าน
เกณฑ์ จปฐ. (38,000 บาท ต่อคนต่อปี) จานวน 135 ครัวเรือน ร้อยละ
2.87 (คงเหลือครัวเรือนในพื้นที่อาเภอคาชะอี จานวน 2 ครัวเรือน และ
อาเภอนิคมคาสร้อย จานวน 2 ครัวเรือน) ดังนั้นเพื่อให้การดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่คงเหลือของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้เฉลี่ยต่า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. บรรลุตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงให้อาเภอคาชะอี และอาเภอ
นิคมคาสร้อย มอบหมายพัฒนาการอาเภอดาเนินการ ดังนี้
1. ขับเคลื่อนดาเนินงานตามกระบวนงานอย่างต่อเนื่อง โดยบูรณา
การกับทุกภาคส่ วนตามแนวทางที่กาหนด เพื่อให้ครัวเรือนเป้าหมายมี
คุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายได้ผ่านตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้
2. จั ด เก็ บ รายได้ ครั ว เรื อ นเป้ าหมายฯ ตามแบบที่ก าหนด สรุ ป
รายงานผลการดาเนินงาน และส าเนาเอกสารหลั กฐานเชิงประจักษ์ให้
จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 10 กันยายน 2562
สาหรับอาเภออื่น ๆ ที่ดาเนินการบรรลุตามเกณฑ์การประเมินผล
แล้ ว ขอให้ ส นับ สนุ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ครั ว เรื อ นเป้ า หมายอย่ า ง
ต่อเนื่องต่อไป และส่งเอกสารเชิงประจักษ์ ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่
10 กันยายน 2562

มติที่ประชุม
หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศฯ

รับทราบ
4.17. สรุปรายงานประชาสัมพันธ์ประจาเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัด จังหวัด
มุกดาหาร ประจาเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๒5
กรกฎาคม ๒๕๖๒

๑๒
หน่วยงาน

สพจ.มุกดาหาร
สพอ.เมือง
มุกดาหาร
สพอ.นิคมคา
สร้อย
สพอ.ดอนตาล
สพอ.ดงหลวง
สพอ.คาชะอี
สพอ.หว้านใหญ่
สพอ.หนองสูง
รวม (ครั้ง)

เว็บไซต์
จังหวัด/
อาเภอ
๔๕

ช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้วยช่องทางสื่อ
สื่อทีม่ ีผลกระทบน้อย (ไม่น้อยกว่า 12 ครั้ง/เดือน)
สื่อทีม่ ีผลกระทบมาก (ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง/เดือน)
ระบบ
บอร์ด/ แผ่นพับ/
วิทยุ
อื่นๆระบุหอ
วิทยุ
โทรทัศน์/
สื่ออนไลน์ เว็บไซต์กรมฯ/ อื่นๆระบุการ
OA
ป้าย/
ใบปลิว/
ชุมชน กระจายข่าว ส่วนกลาง หนังสือพิมพ์ Twitter/
กอง
ฝึกอบรม/
นิทรรศก
จุลสาร
หมู่บ้าน/
เช่น สวท.
ส่วนกลาง
youtube/ ประชาสัมพันธ์
จังหวัด/
าร
จังหวัด
ประชุม
facebook
อาเภอ
เคลื่อนที่
๓๔
๑๑
๐
๗
๔
๔
๐
๗๘
๕
๘

รวม
(ครั้ง)

๑๙๖

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๐

๑๙

๑๙

๑๖

๐

๒

๑๙

๐

๐

๑๙
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๐
๑๔
๑๔
๐
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๑๓๗
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการ
ประเมิ น ที่ 2 ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562 (1 เมษายน - 30
กันยายน 2562) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มติที่ประชุม

ให้ทบทวนตัวชี้วัดรายบุคคลใหม่ ดังนี้
- ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสาเร็จการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
และประชารัฐ
- ตัวชี้วัดที่ 7 ร้อยละของผลิตภัณฑ์ OTOP ในกลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา
(กลุ่ม D) ได้รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ระเบียบวาระที่ 6
ประธาน

เรื่องอื่นๆ
6.1 การประชุมไตรมาสครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 7 - 8 สิงหาคม
2562 ณ โรงแรมเจริญธานี อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์เป็นผู้นาเสนอ Best
Practice โครงการ OTOP นวัตวิถี

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

6.2 โครงการยกระดับการท่องเที่ยว ประเพณีวัฒนธรรมมุกดาหาร
กิจกรรมจักงาน นิทรรศการโปรแกรมการท่องเที่ยวหมู่บ้าน OTOP เพื่อ
การท่องเที่ยว
- มอบหมายพัฒนาการอาเภอกากับ ดูแลกลุ่มเป้าหมายที่จะมาร่วม
กิจกรรมฯ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

6.3.สืบเนื่องจากการจัดงานถนนสายวัฒนาธรรม ระหว่างวันที่ 23 - 27
กรกฎาคม 2562 ณ หอแก้วมุกดาหาร โดยสานักงานท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดมุกดาหาร เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของกิจกรรม ผู้ว่าราชการ
จังหวัดมุกดาหาร จึงมอบหมายให้สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

๑๓
ดาเนินกิจกรรมต่อ งบประมาณ จานวน 500,000 บาท โดยให้ดาเนิน
กิจกรรมทุกวันศุกร์และวันเสาร์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

สืบเนื่องจากคณะ ครม. ถวายสัตย์ปฏิญาณ ให้พัฒนาการอาเภอ/
นักวิชาการ ศึกษานโยบายเร่งด่วนของนายกรัฐมนตรี 12 ข้อและนโยบาย
ที่ต้องทาในปีนี้ 12 เรื่อง เพื่อบูรณาการกับงานของกรมการพัฒนาชุมชน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

6.4 การขับเคลื่อนกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช )
- ให้อาเภอกาหนดเป้าหมาย โดยใช้เครือข่ายของสานักงานพัฒนา
ชุมชน เพื่อสมัครเป็นสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดการประชุม เวลา 12.20 น.
ชวิศา นาโสก ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวชวิศา นาโสก)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ทิพย์ฐนันท์ พันธ์หมุด ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นางสาวทิพย์ฐนันท์ พันธ์หมุด)
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

