
Academic cooperation project from Lampang Higher Education Institutions, Lampang
agencies, and development partners in order to drive the community development of the local 

self-management as participatory integration
" Nakhon Lampang Model” ลาํปาง
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แบบใหม่ “นครลําปางโมเดล”
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กิจกรรม ๑๐๘

      ชุมชนเกิดความ    
        เปล่ียนแปลง
        พึง่ตนเองได้
   ท้องถิ่นจัดการตนเอง

ความเข้มแขง็
ด้าน....

ศักยภาพ
ชุมชน. ผลลัพธ์

อ่ืนๆ

 ชุมชนเปล่ียนแปลง
        สู่ความยัง่ยืน ?

The objectives are
1. To join forces to drive social development 

and resource management in the basin as 
integration.

2. To create a mutual learning process and to 
boost an action development plan in the local 
and provincial levels.

3. To be the model of provincial community 
development by using the social classroom to 
change society and the nation.

พืน้ทีป่ฏิบัตกิาร
ท้องถิน่-ชุมชน
จงัหวดัลําปาง
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ประชาสังคม

ปัญหาโดยภาพรวมของพืน้ที่
-ส่ิงแวดล้อมดนิ-นํา้-ป่า ถูกทาํลาย 
-ภัยพบัิตนํิา้ท่วม/หมอกควัน 
-การล่มสลายของวถิีชุมชน
-ภาวะหนีสิ้น
     ฯลฯ

ทมี นครลป.โมเดล

กรมส่งเสริมฯ

ทสจ.ลําปาง

จังหวดั

บริหารจดัการ
เวทีเรียนรู้

สนบัสนุนวิชาการ

ร่วมดาํเนินการ

ถอดบทเรียน
ขยายผลการ
เรียนรู้สู่ชุมชน

โครงการความร่วมมือทางวชิาการเพื่อการพฒันาชุมชนท้องถิน่เชิงบูรณาการ “นครลําปางโมเดล”

หัวใจการบูรณาการ
1) Change Doing  
    เปล่ียนการกระทํา 
2) Change Thinking 
    เปล่ียนวธีิคดิ 
3) Change Being การ
    เปล่ียนแปลงตัวตน 
    -คุณค่าและ
    ความหมายของชีวติ 

ชุดความรู้ชุมชน

เช่ือมประสานงาน

โครงการความ
ร่วมมือฯ

           ทมีทาํงานเพื่อชุมชน
(นักพฒันาชุมชน –วทิยากรกระบวนการ)

องค์กรท้องที่
/อปท./ศาสนา

แกนนําประชาชน/
องค์กรชุมชน

องค์กรภาครัฐ
(ร.ร./รพ.สต.)

นักศึกษา 
มหาวทิยาลัยฯ

ทมีทีป่รึกษา



 

แผนพฒันา

ท้องถิน่

แผนพฒันา
ชุมชน
ท้องถิน่

การเปลีย่นแปลงที่
ส่งผลต่อวิถชีีวิต
ชุมชนท้องถิน่/

นโยบาย/
โครงสร้างอํานาจ
กระแสทุนนิยม

          เมืองอยู่ด ีคนมสุีข
              พึง่ตนเองได้
              ท้องถิ่นจัดการ
                ตนเอง

      ระบบฐานข้อมูล
ชุมชน-ตําบล.Tcnap -
บัญชีครัวเรือน.

-สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อกําหนดยุทธศาสตร์
  การพฒันาชุมชนเป้าหมายอย่างยัง่ยืน
‐จัดทําแผนแม่บทชุมชนเพื่อการพึง่ตนเอง

                  เสริมศักยภาพ
‐ศึกษาดูงาน
‐ลงมือปฏิบัติ (commit to action)
‐เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

           There are two important problems to drive the local self-
management of project " Nakhon Lampang Model”
          1) Person

A worker in the community-driven local communities often lack 
confidence in themselves. 

        2) Team work
The team is not in the same direction. 

" Nakhon Lampang Model” 



The discovery of identity
- Acceptance of the identity of the individual is leading to hearing each other, 
appreciate himself and his teammates because we are working with people having 
dignity, thoughtfulness, to have emotions like love, hate, and a variety of spiritual 
knowledge and know information not the same. Therefore, we need to honor and 
sincerity without domination and direction. “Coaching and Mentoring”
The skills needed to work together .
- To practice listening skills, the brief issue, knowing self emotion, to learn not to 
look at who is wrong, but can see where is wrong and work together to find a 
solution to achieve goals.  “ Collective Leaders”

" Nakhon Lampang Model” 

Development is the key to success.
1) Clarifying goals, processes, and procedures; if can do clearly it will affect 
the residents to understand and cooperate seriously.
2) To encourage people to participate in a discussion group and comment is 
important to everyone to get involved, to be ownership issues and enjoy 
thinking- talking together.
3) Using two speakers in the community role, one person talks while the other 
one writes. It will help make brainstorming get good results with clear content 
and processes to talk without interruption.

" Nakhon Lampang Model” 

Development is the key to success.
4) The discussion group, if let it waste time for the group to make a conversation 
with a neat fit to lead the opinion, talk together with the force.
5) To prepare the community speakers to share the role and duty of each other is 
the most important step of the process before the event and concludes the 
lessons at the end of the event to complement the learning team, encouraging 
one another, do not blame the mistakes, aim for the best of the past by now. It is 
a process that will enhance the interoperability of the community. That will lead 
to success in times to come.

" Nakhon Lampang Model” 

" Nakhon Lampang Model” ใคร คือ ผู้สร้างการเปล่ียนแปลงในชุมชนท้องถิน่?

ระดบัตํา่

ระดบัสูง

อิท
ธิพ

ล

ระยะเวลาโครงการ ๑ - ๕ ปี

ชุมชนกลุ่มเป้าหมาย

ตวัช้ีวดัว่าใครคือผู้ควบคุม
การเปล่ียนแปลง? 

     แผนงาน / โครงการ/
          (เรา คนนอกชุมชน)
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" Nakhon Lampang Model” “Coaching and Mentor ing”


