ภารกิจสาคัญ กรมการพัฒนาชุมชน
11OTOP >> คุณภาพ มาตรฐาน สู่สากล (INTER)

22 ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (เขต) >>
สถาบันการพัฒนาชุมชน สถาบันแห่งความเป็นเลิศ

33 การขับเคลื่อนครัวเรือนยากจน >>

44 สถาบันการพัฒนาชุมชน >> หลักสูตร Thailand 4.0 พช.

55 OTOP นวัตวิถี >> อุตสาหกรรมการประชุมและนิทรรศการ
สถาบัน
การพัฒนาชุมชน

66 เส้นทางความก้าวหน้าข้าราชการ พช.

1. OTOP

>> คุณภาพ มาตรฐาน สู่สากล (INTER)

PRODUCT

 QR code / Promtpay
 มผช. / อย.

FAIR

 International affair Midyear (Story / Show อัตลักษณ์ / QR Code)
 เชื่อมโยงการท่องเที่ยว

หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี

INNOVATION
INNOVATION
ระดับความสาเร็จ
ของชุมชนท่องเที่ยว

OTOP นวัตวิถี

OTOP ACADAMY

 Story
 GI

A : Promotion (ปชส.)
B : Review >> พัฒนา + ปรับปรุง
C : Product >> OTOP มาขายตลาดประชารัฐ
ชุมชนการท่องเที่ยว

พัฒนาผลิตภัณฑ์ Quantdant D
สถาบัน
พัฒนาผลิตภัณฑ์

ภาคเหนือ > ข้าวแต๋น
ภาคกลาง > กระยาสารท
ภาคใต้ > นาพริก
ภาคอีสาน > กาละแม

อร่อย

สะอาด
มีคุณภาพ
มีมาตรฐาน
ปลอดภัย

2. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (เขต)
เป็นเลิศด้าน OTOP : 4 แห่ง
สถาบันการพัฒนาชุมชน

สถาบัน
แห่งความเป็นเลิศ

9

ชุมชน

เป็นเลิศด้านเศรษฐกิจพอเพียง : 4 แห่ง
เป็นเลิศด้านทุนชุมชน : 2 แห่ง
เป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวชุมชน : 1 แห่ง

3. การขับเคลื่อนครัวเรือนยากจน
ทาเรื่องเข้า ครม.

พช.

จปฐ.

15,000 ครัวเรือน

ให้เครื่องมือตกปลาแก่ประชาชน

ร9

- หาเครื่องมือประกอบอาชีพ
- เอาเรื่องเข้า ครม. “ให้อานาจหน้าที”่

4. สถาบันการพัฒนาชุมชน
หลักสูตร Thailand 4.0 พช.

สถาบัน
การพัฒนาชุมชน

BIG Data

การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก

การท่องเที่ยวชุมชน

e-commerce
การตลาด / การขาย
การจัดแสดงสินค้า

5. OTOP นวัตวิถี

6P

105

3,273 ชุมชน
140

 People
 Place
 Participation
 Product
 Preservation

ตกผลึกแนวคิดการเชื่อมโยงหมู่บา้ น OTOP นวัตวิถี
กับอุตสาหกรรมการประชุม
 รูปแบบ
 วิธีการ
 สินค้า
 แนวคิด

1
2

- Culture
- Environment

 Promotion

OTOP

นวัตวิถี

คัดเลือกรูปแบบอารยธรรมล้านนา
 ร่าง พช. / สานักงานคณะกรรมการ Tceb
 เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว (link)

อุตสาหกรรม
การประชุม
และนิทรรศการ

6

7

แม่ฮ่องสอน 35
เชียงใหม่ 42
ลาพูน
33
ลาปาง
30
รวม 140

หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน
หมู่บ้าน

สะดวก
ไม่ไกล
มีกิจกรรม

พัฒนาคนในชุมชนรองรับอุตสาหกรรมการ
ประชุมและนิทรรศการ
 ปรับแนวคิด
 เตรียมชุมชน

3
4
5

พัฒนาพืนที่ (Place)
เพื่อรองรับ (Participation)
 พืนที่  การมีกิจกรรมสาหรับนักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มคี ุณภาพ
 การสร้าง Brand  มี Design

Participation
Preservation
Promotion
 Tceb

 Online-offline

 มีความเป็น Inter

6. เส้นทางความก้าวหน้าข้าราชการ พช.
 ขอกาหนดตาแหน่ง พช. M1 เป็น M2
 ขอกาหนดตาแหน่ง K3 (ตามความเหมาะสม)
งาน

มาตรฐาน
งาน พัฒนา

งาน

นวัตกรรม

 ปรับปรุงโครงสร้างสานักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
 กาหนดตาแหน่ง ผอ. สานัก
1. กาหนดกลุม่ งานการท่องเที่ยวชุมชน
2. กาหนดกลุม่ งานบริหารจัดการข้อมูล (Big Data)
3. กาหนดศูนย์ประสานงานจิตอาสา
4. กาหนดที่ปรึกษาระดับ 10
- ด้านการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว
- ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
- ด้านการพัฒนาทุนชุมชน

 กาหนดโครงสร้างศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชน (เขต)
เป็น “สถาบันการพัฒนาชุมชน”
 OTOP/OTOP

นวัตวิถี

 เศรษฐกิจพอเพียง  ทุนชุมชน

 กาหนดตาแหน่ง ผอ.ศูนย์ 9 ชช.
 วาง OTOP Acadamy อยู่ในโครงสร้างศูนย์ศึกษาฯ

