วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 (เวลา 13.00 น.)
นายนิ สิต จันทร์ สมวงศ์ อธิ บดี กรมการพัฒนาชุ มชน มอบแนวทางการขับเคลื่อนการดาเนิ นงานและบรรยายพิเศษ เรื่ อง “ยุทธศาสตร์ แห่ งความสุ ข” ในการ
ประชุ มเชิ งปฏิบตั ิ การเจ้าหน้ าที่ ผขู ้ บั เคลื่อนกองทุ นแม่ของดิ น โดยผูต้ รวจราชการกรมฯ ผูบ้ ริ หารกรมการพัฒนาชุ มชน พัฒนาการจังหวัด 76 จังหวัด พัฒนาการอาเภอ
878 อาเภอ และเจ้าหน้ าที่ กรมการพัฒนาชุ มชน ร่ วมรั บนโยบายกว่า 1,000 คน
ณ ห้ องแกรนด์ ไดมอน บอลรู ม อิ มแพค เมืองทองธานี
HAPPINESS STRATEGY : ยุทธศาสตร์ แห่ งความสุ ขของประชาชน
>> Vision วิสัยทัศน์ พช. : เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คงชุ มชนพึ่งตนเองได้ภายในปี 2564
>> Values ค่านิ ยม พช. : ยืนเคี ยงข้างประชาชน ช่วยเขาเพื่อให้ เขาช่วยเหลือตนเองได้ help them to help themselves
>> Mission พันธกิ จ พช. :
– ชุ มชนพึ่งตนเอง
– เศรษฐกิจฐานรากมัน่ คงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– เสริ มสร้ าง การมีส่วนร่ วม
– ชุ มชนมีความสุ ข
>> Goal เป้าหมาย พช. :
– หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียงมีรายได้สูงกว่าเกณฑ์ จปฐ.
– Gross Village Happiness : GVH มีค่าเฉลี่ยสู ง
– เศรษฐกิจฐานรากแข็งแกร่ ง
HAPINESS STRATEGY OF CDD
ประกอบไปด้วย 4 ภารกิจหลัก : 1) ชุ มชนพึ่งตนเองได้ 2) เศรษฐกิจฐานรากขยายตัว 3) ทุ นชุ มชนมีธรรมาภิ บาล และ 4) องค์กรมีขีดสมรรถนะสู ง
1. LOCAL ECONOMY HAPPINESS
สร้ างความเข้มแข็งของเศรษฐกิ จฐานรากชุ มชนโดยการพัฒนา
Project 1 : ขยายผล OTOP นวัตวิถี เชื่ อมการท่ องเที่ ยวชุ มชนอย่างยัง่ ยืน (Local Tourism)
Project 2 : พัฒนาศักยภาพผูป้ ระกอบการสู ่ ผปู ้ ระกอบการมืออาชี พ
Project 3 : เสริ มสร้ างมูลค่าเพิ่ม (Value added) ผลิตภัณฑ์ OTOP แต่ละระดับ
Project 4 : ยกระดับช่องทางการตลาดสู ่ มาตรฐานสากล
2. Community Happiness
สร้ างความสุ ขมวลรวมชุ มชน Gross Village Happiness : GVH โดยการพัฒนา
Project 1 : หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
Project 2 : ส่ งเสริ มผูน้ าสัมมาชี พช่วยเหลือสัมมาชี พชุ มชน
Project 3 : พัฒนาครัวเรื อนให้ มีอาชี พและรายได้เพิ่มขึ้ น
3. Local Capital Happiness
พัฒนาการจัดการทุ นชุ มชนให้ มีการบริ หารจัดการธรรมาภิ บาล ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุ น
Project 1 : กองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี
Project 2 : กองทุ นแม่ข องแผ่นดิ น
Project 3 : กลุม่ ออมทรั พย์เพื่ อการผลิต
Project 4 : บริ หารจัดการหนี้ ครัวเรื อน
4. Personnel Happiness
สร้ างสมดุ ลย์ชีวิตการท างานและครอบครัว (Quality of Life)
Project 1 : บุ คลากรทันสมัย เก่ง ดี มีความสุ ขกับงานและครอบครัว
Project 2 : องค์กรคุ ณภาพ องค์กรคุ ณธรรม
Project 3 : องค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดี
“WE ARE THE BEST…WE ARE THE TEAM”

การขับเคลื่อนยุ ทธศาสตร์ แห่ งความสุ ข ให้ ประสบความสาเร็ จ จาเป็ นต้องปรับกระบวนการในการทางาน ในหลายๆ ส่ วน
1. CDD MOVE : Move เพื่อการก้าวไปข้างหน้ าอย่างยัง่ ยืนและมัน่ คง
2. OTOP WAVE : Wave ตามกระแสการเปลี่ย นแปลงของเศรษฐกิ จโลก ตามกระแสความต้องการของผูบ้ ริ โภค และให้ ทนั ยุคทันสมัย
ภาพรวมการขับเคลื่ อนชุ มชนของกรมการพัฒนาชุ มชน
>> การขับเคลื่อนระดับชาติ (Local Economy)
– การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุ มชน
OTOP MOVE TO THE NEXT DECADE
– กองทุ นชุ มชน
กลุม่ ออมทรัพย์เ พื่อการผลิต
กองทุ นพัฒนาบทบาทสตรี
>> การขับเคลื่อนระดับจังหวัด/ชุ มชน (Community Strength)
– หมูบ่ ้านเศรษฐกิจพอเพียง
– ความสุ ขมวลรวมชุ มชน
– ชุ มชนจิตอาสา/เกื้ อกูล
>> การขับเคลื่อนระดับบุ คคล (Quality of Life of The Poor)
– การแก้ไขปั ญหาครัวเรื อนยากจน : ชี้ เป้าชี วิตแผนที่ ชีวิต บริ หารจัดการชี วิต : ดู แลชี วิต
– สัมมาชี พ มีอาชี พ มีรายได้ มีงานทา
เพื่อพัฒนาไปสู ่ >> ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี : มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน
SDGs – ขจัดความยากจน
– ลดความเหลื่อมล้ า
– เพิ่มขี ดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นเน้นย้ า
1. การขับเคลื่อน การพัฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิ ยมยัง่ ยืน “ ชุ มชนท่องเที่ ย ว OTOP นวัตวิถี” ให้ เกิดผลเป็ นรู ปธรรม
2. การใช้ประโยชน์จากฐานข้ อมูลที่ กรมการพัฒนาชุ มชนมี อาทิ ข้อมูล จปฐ. ข้อมูล กชช.2ค
3. การบริ หารจัดการทุ นชุ มชนให้ มีธรรมาภิ บ าล และเกิดผลเป็ นรู ป ธรรม
ข่าว : นันทรัตน์ สุ ขศรี
สถานี ข่าว พช. CNS รายงาน

