โครงการ “เปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ราชพัสดุ”
ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืน
ในที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ ส.มห.217 (บางส่วน)
ตาบลนากอก อาเภอนิคมคาสร้อย จังหวัดมุกดาหาร
1. ความเป็นมา
สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่มุกดำหำรได้รับแจ้ง จำกกรมธนำรักษ์ว่ำ นำยสมคิด จำตุศ รีพิทักษ์
รองนำยกรัฐมนตรี นำยอุตตม สำวนำยน รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรคลัง นำยสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่ำกำร
กระทรวงกำรคลัง และนำยประสงค์ พูนธเนศ ปลัด กระทรวงกำรคลัง มีนโยบำยให้ จัด หำพื้นที่ค้ำ ขำยให้กับ
ประชำชนในชุมชน โดยนโยบำยดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบำยรัฐ บำลในกำรลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสัง คม
และสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐำนรำก เพื่อเป็นกำรสนองรับนโยบำยรัฐบำลและนโยบำยกระทรวงกำรคลัง
กรมธนำรักษ์ในฐำนะหน่วยงำนในกำกับของกระทรวงกำรคลัง ซึ่ง มีภำรกิจ ในกำรบริหำรจัด กำรที่รำชพัสดุ
กว่ำ 12.5 ล้ำนไร่ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สัง คม ท่อ งเที่ยว
อนุรักษ์ และศูนย์รำชกำร จึงจัดทำโครงกำรเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่รำชพัสดุเพื่อสนับหนุนนโยบำยรัฐบำล
และนโยบำยกระทรวงกำรคลัง โดยรูปแบบกำรดำเนินกำรจะใช้ที่รำชพัสดุเป็นที่ประชุมอเนกประสงค์และพื้นที่
จัดตลำดชุมชน เพื่อสร้ำงอำชีพสร้ำ งรำยได้ และโอกำสเข้ำ ถึง แหล่ง ทุน ให้กับประชำชนในพื้นที่และเชื่อมโยง
ไปกับกำรท่องเที่ยวชุมชน โดยกรมธนำรักษ์กำหนดให้สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่คัดเลือกพื้นที่ที่จะนำไปดำเนินโครงกำร
จำนวน 1 พื้นที่ และให้ดำเนินกิจกรรมอย่ำงน้อย 10 ครั้ง แต่ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง สำหรับพื้นที่ที่จะด ำเนินโครงกำร
จะต้องมีลักษณะ ดังต่อไปนี้
1. เป็นที่รำชพัสดุที่เป็นพื้นที่ว่ำง
2. ที่รำชพัสดุเดิมที่เคยเป็นตลำดหรือใช้ประโยชน์อื่น โดยปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว
3. ตลำดที่เป็นที่รำชพัสดุที่ตั้งอยู่ในที่รำชพัสดุที่ซบเซำ ไม่ค่อยมีผู้มำใช้บริกำร
ทั้งนี้ ให้พิจำรณำข้อ 1 และ 2 เป็นลำดับแรก
เพื่อเป็นกำรสนองรับนโยบำยตำมข้ำงต้น สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่มุกดำหำรจึงทำกำรคัดเลือก
ที่ดินรำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียนที่ ส.มห 217 (บำงส่วน) ตำบลนำกอก อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดำหำร
เนื้อที่ประมำณ 2 - 2 - 05 ไร่ อยู่ในควำมครอบครองใช้ประโยชน์ของกรมชลประทำน ใช้ประโยชน์เป็นอ่ำงเก็บน้ำ
ห้วยขี้เหล็ก มำเป็นพื้นที่สำหรับจัดทำโครงกำร “เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่รำชพัสดุ”ของจังหวัดมุกดำหำร
2.วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อสนับสนุนให้ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมีพนื้ ที่สำหรับจำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน
2.2 เพื่อให้เกิดกำรสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้ และโอกำสเข้ำถึงแหล่งทุนให้กับประชำชนในพื้นที่
เป้ำหมำย
3. พื้นที่...

-23. พื้นที่ดาเนินโครงการ
ที่ดินรำชพัสดุแปลงหมำยเลขทะเบียนที่ ส.มห.217 (บำงส่วน) ตำบลนำกอก อำเภอนิคมค ำสร้อย
จังหวัดมุกดำหำร เนื้อที่ประมำณ 2-2-05 ไร่
4. ระยะเวลาการดาเนินการโครงการ
ระยะเวลำ 11 เดือนตั้งแต่เดือนตุลำคม2562 -สิงหำคม2563
5. ขั้นตอนการดาเนินงาน
5.1 กำรคัดเลือกพื้นที่ที่ดำเนินโครงกำรฯ
5.2 กำรเสนอขอควำมเห็นชอบจัดทำโครงกำรฯ
5.3 กำรจัด ประชุมเตรียมควำมพร้อ มในกำรด ำเนิ นโครงกำรเพื่อ ขอควำมร่วมมื อในกำร
สนับสนุนและร่วมเป็นภำคีเครือข่ำยในกำรดำเนินโครงกำรกับ คบจ. และหรือหน่วยงำนอื่นๆ และหรือชุมชน
ที่อยู่ในพื้นที่ที่ดำเนินโครงกำร
5.4 ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
5.5 กำรจัดประชุมในที่รำชพัสดุอย่ำงต่อเนื่อง อย่ำงน้อย 10 ครั้ง
5.6 กำรสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร
5.7 รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำรในวันที่ 6 มีนำคม 2563 และวันที่ 4 กันยำยน 2563
6. แผนการดาเนินงาน
แนวทำง / ขั้นตอนกำรดำเนินงำน
1. กำรคั ด เลื อ กพื้ น ที่ ที่ ด ำเนิ น
โครงกำรฯ
2. กำรเสนอขอควำมเห็ น ชอบ
จัดทำโครงกำรฯ
3. กำรจั ด ประชุ ม เตรี ย มควำม
พร้อม
4. ประชำสัมพันธ์โครงกำรฯ ผ่ำ น
ช่องทำงต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง
5. กำรจั ด ประชุ ม ในที่ ร ำชพั ส ดุ
อย่ำงต่อเนื่องทุกเดือน
6. กำรสำรวจควำมพึงพอใจของ
ผู้เข้ำร่วมโครงกำร
7. รำยงำนผลกำรดำเนินโครงกำร
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พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.

ก.พ.

มี.ค. เม.ย.

พ.ค.
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ก.ค.

ส.ค.
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7. งบประมาณดาเนินการ
กรมธนำรักษ์จัดสรรเงินนอกงบประมำณประเภทค่ำใช้จ่ำ ยในกำรบริหำรที่รำชพัสดุ (10%)
ให้ดำเนินโครงกำรในวงเงินครั้งละประมำณ 30,000 บำท รวม 10 ครั้ง เป็นเงิน 300,000 บำท (สำมแสนบำทถ้วน)
8. ตัวชี้วัด...

-38. ตัวชี้วัด(ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมงาน)
ประเมินผลด้วยแบบสำรวจควำมพึงพอใจของผู้เข้ำร่วมโครงกำร "เปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม
ในที่รำชพัสดุ"ตำมแนวทำงกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำเศรษฐกิจฐำนรำกอย่ำงยั่งยืน โดยวัดระดับควำมพึงพอใจ ดังนี้
ระดับมำกที่สุด
คะแนนเฉลี่ยสูงกว่ำ 4.50
มำกกว่ำร้อยละ 90
ระดับมำก
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 3.50 – 4.49
คิดเป็นร้อยละ 70 - 89
ระดับเกือบไม่พอใจ คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 2.50 – 3.49
คิดเป็นร้อยละ 50 - 69
ระดับน้อย
คะแนนเฉลี่ยระหว่ำง 1.50 – 2.49
คิดเป็นร้อยละ 30 - 49
ระดับน้อยที่สุด
คะแนนเฉลี่ยต่ำกว่ำ 1.50
น้อยกว่ำร้อยละ 30
9. ประโยชน์ที่จะได้รับ
9.1 ประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำยมีพื้นที่สำหรับจำหน่ำยสินค้ำและผลิตภัณฑ์ชุมชน
9.2 เกิดกำรสร้ำงอำชีพสร้ำงรำยได้ และโอกำสเข้ำถึงแหล่งทุนให้กับประชำชนในพื้นที่เป้ำหมำย
9.3 ลดควำมเหลื่อมล้ำทำงสังคมและสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐำนรำก
10. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ส่วนจัดกำรที่รำชพัสดุ สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่มุกดำหำร

(ลงชื่อ).................................................ผู้เสนอโครงกำร
(นำงสำวสุรัญญำ บุตรำศรี)
เจ้ำหน้ำที่จัดผลประโยชน์ชำนำญกำร

(ลงชื่อ).................................................ผู้อนุมัติโครงกำร
(นำงสำวกัญญำ ไชยพิมูล)
ธนำรักษ์พนื้ ที่มุกดำหำร

