
สรุปสาระส าคัญในการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. 
ครั้งที่ 11/2562 

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่เมาะ 

 

ที ่ ประเด็น ข้อสั่งการ หมายเหตุ 
1. เรื่องก่อนวาระการประชุม 

ก่อนวาระการประชุม  จ านวน 2 เรื่อง 
 

1. การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
ข้าราชการ (ส านักงานเลขานุการกรม) 
2. สรุปข่าวเด่น พช. (กองประชาสัมพันธ์) 
 

 

2. ระเบียบวาระท่ี  ๑ 
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

๑. ข้อสั่งการอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
๑.๑ มติ ครม. เรื่อง "รณรงค์ใช้ผลิตภัณฑ์ 
OTOP ผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิโครงการหลวง 
และผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ 
ใ น ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ โดยสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เป็นของขวัญ ของที่ระลึก
เทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๓" จึงขอจังหวัดได้ 
จั ด เต รี ยมกระ เช้ า  OTOP ไว้ ส าห รั บ       
จ าหน่ายให้กับผู้สนใจ 
๑.๒.๑ ข้อสั่งการ นายกรัฐมนตรี  
     ๑) ขอความร่วมมือกรมการพัฒนา
ชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนผู้ผลิต  
ผู้ประกอบการ OTOP ให้ใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก 
    ๒) ขอให้น านวัตกรรมมาใช้การเพ่ิม
มูลค่าสินค้า OTOP (กรณีโอ่งจังหวัด 
ราชบุรี) 
๑.๒ .๒ ข้อสั่ งการรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงมหาดไทย นายทรงศักดิ์ ทองศรี 
      ๑ ) ก าร เพ่ิ ม ช่ อ งท างก ารต ล าด 
กรมการพัฒนาชุมชนต้องหาช่องทาง 
การตลาดรองรับผลิตภัณฑ์ชุมชนควบคู่ไป
กับการพัฒ นาคุณ ภาพสินค้ า  OTOP 
เพ่ือให้สินค้าท่ีผลิตสามารถจ าหน่ายได้ 
มากขึ้น และเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน 
และต้องประสานองค์การตลาดในการช่วย
จัดหาช่องทางการตลาดเพิ่ม  

 



   ๒ ) การเข้ าสู่ ม าตรฐานผลิ ตภัณ ฑ์ 
ก รม ก าร พั ฒ น าชุ ม ช น ต้ อ งส่ ง เส ริ ม
สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP
พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพ่ือเข้าสู่
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
๑.๓ โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่ 1  
 ระดับครัวเรือน ให้เร่งรัดด าเนินการให้
เป็นรูปธรรมโดยเร็วเพราะเป็นนโยบาย
ส าคัญของกรมฯที่จะสามารถแก้ไขปัญหา 
การว่ า งงาน ที่ ก า ลั ง เกิ ด ขึ้ น ได้  ทั้ งนี้
ด าเนินการในทุกหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านที่ได้รับ
จั ด ส ร ร งบ ป ร ะ ม า ณ กิ จ ก ร ร ม ต า ม
ยุ ท ธ ศ าส ต ร์ ก รม ก าร พั ฒ น าชุ ม ช น           
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ และหมู่บ้านที่
ไม่ ได้ รับการจัดสรรงบประมาณ  โดย
ด า เนิ นการร้อยละ ๗๐  ของจ าน วน
ครัวเรือนในหมู่บ้าน 
๑.๔ โครงการส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ขั้นที่  2 ท าเป็นอาชีพ โดยพัฒนาพ้ืนที่
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน 11 แห่ง ใน
รูปแบบ "โคกหนองนาโมเดล" มีเป้าหมาย
ที่จะด าเนินการหมู่บ้านละ ๑ คน 
๑.๖ โครงการทีมผู้น าอาสาพัฒนาบ้านเกิด 
ขอให้ เร่งรัดในการด าเนินงานรับสมัคร
ข้าราชการเกษียณ ผู้ทรงคุณวุฒิ  ฯลฯ      
ที่จะเข้าร่วมโครงการ 
1.7 การจัดเก็บข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
ประจ าปี งบประมาณ  2563  กรมฯ 
เปลี่ยนระบบเป็นจัดเก็บในระบบออนไลน์
ทั้งหมด ภายใต้โครงการ “Smart Survey 
Smart Data System” โดยจัดเก็บผ่าน 
Smartphone จึงขอให้จังหวัดได้รับทราบ 
และเตรียมการสนับสนุนในการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 



1.8 กรมการพัฒนาชุมชน (พช.) ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริม
การนวดแผนไทย ในชุมชนท่องเที่ ยว 
OTOP นวัตวิถี กับโรงเรียนแพทย์แผน
โบราณวัดพระเชตุพนฯ (วัดโพธิ์)  
ทั้งนี้เนื่องจากกรมการพัฒนาชุมชนได้รับ
มอบนโยบายจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รมว.มหาดไทย (มท.1) ให้สร้าง 
ความเข้มแข็งให้สตรีไทย ให้มีอาชีพมี
ทางเลือก สร้างความเข้มแข็งให้สตรีไทย
ในชุมชนได้มีอาชีพ มีรายได้  สามารถ
ท างานอยู่ ในหมู่บ้าน ไม่ต้องไปท างาน
รับจ้างในกรุงเทพมหานครหรือเมือง
ท่องเที่ยว โดยขอบเขตของความร่วมมือ
จะเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพ
ของชุ มชนท่ อ งเที่ ย ว  OTOP นวัต วิ ถี      
ผ่ านภู มิ ปั ญ ญ าการนวดแผน โบราณ        
อันหมายถึงการจัดท าหลักสูตร อาทิ มีการ
จัดท าหลั กสู ตรการนวดแผนโบราณ        
จะประกอบไปด้วยหลักสูตรระยะยาว เช่น 
หลักสูตรสปาผิวกาย หลักสูตรวิชาชีพนวด
ไทยเพ่ือสุขภาพ หลักสูตรระยะสั้น เช่น 
หลักสูตร นวดน้ ามัน หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 
หลักสูตรนวดประคบและอบสมุนไพร 
หลักสูตรฤาษีดัดตน หลักสูตรนวดหน้า 
เป็นต้น โดยกรมฯ จะมีการส ารวจ 
กลุ่มเปูาหมายที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรม 
จึงขอให้จังหวัดได้เผยแพร่โครงการ และ   
ส ารวจกลุ่มเปูาหมายที่จะเข้าร่วม 
1.9 การจัดท าศูนย์กระจายสินค้า OTOP 
ขอให้จังหวัดได้จัดให้มีสถานที่ที่เหมาะสม 
ในการ เป็ น ศู น ย์ รวม  จ าห น่ าย  และ
กระจายสินค้า  
๑.๑๐ แนวทางการท างานในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต 
 

3. ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมกรมการ
พัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑๐/2562 
เมื่อวันพุธที่ 1๖ ตุลาคม 2562 
 

 



4. ระเบียบวาระท่ี  ๓  เรื่องสืบเนื่องความก้าวหน้าตามข้อสั่งการ
ของอธิบดีฯ 

 
 

5. ระเบียบวาระท่ี  4  
 

เรื่องเพ่ือทราบ     จ านวน    ๑๐  เรื่อง 
โดยการน าเสนอ   จ านวน     ๙   เรื่อง 
  4.1 สรุปรายงานผลการตรวจราชการ
ของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน 
ประจ าเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 (สตร.) 
   ๔ .2  ซั ก ซ้ อมแน วท างการด า เนิ น
กิจกรรมตามแผนการปฏิบัติ งานและ
แผนการใช้จ่ ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไปพลางก่อน  
    4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปพลางก่อน (กค.) 
   ๔.๔ หลักสูตรการฝึกอบรม พัฒนาการ
อ าเภอ พัฒนากรระหว่างประจ าการ  
    4.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ
ประชารัฐ (SE) (สสช.) 
    4.๖ พ.ร.บ. สถาบันการเงินประชาชน 
พ.ศ. 2562 (สทอ.) 
     ๔.๗ การบริหารจัดการหนี้กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี (สกส.) 
     ๔.๘ (ร่าง) ตัวชี้วัดผลการด าเนินงาน
ในอดีตและเปูาหมายของกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี ประจ าปีบัญชี 256๓ (สกส.) 
    ๔.๙ โครงการกองทุนพัฒนาบทบาท
สตรีสร้างพลั งสตรี  สร้างสุขในชุมชน 
(สกส.)โดยเอกสาร จ านวน  ๑ เรื่อง 
      ๔.๑๐ ประเด็นการตรวจราชการของ
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมช น 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน 25๖2 (สตร.) 

 

6. ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่องอ่ืน ๆ  (ถ้ามี)   
 
 

     ลงชื่อ........รัตนา พุทธวงศ์............ผู้รายงาน 

                (นางรัตนา  พุทธวงศ์) 
             ต าแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  
 

 



 

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. 
ครั้งที่ 11/2562  

วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่เมาะ  

 
ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นางณัฏฐิรา  สกุลศรีน าชัย พัฒนาการอ าเภอแม่เมาะ ณัฏฐิรา  

2 นางดวงนภา  จุลละศร  นักวิชาการพัฒนาชุมชนช านาญการ 
 

ดวงนภา  

3 นางรัตนา   พุทธวงศ์   นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รัตนา  

4 นางสาวอภิญญา บัวละวงค์ อาสาพัฒนา รุ่นที่ 71  อภิญญา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภาพประกอบรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.  ครั้งที่ 11/2562 
วันพฤหัสบดี ที่ 14 เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2562   

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่เมาะ  

 


