
โครงการคลงัความรู Best Practices กรมการปกครอง ประจําปงบประมาณ 2552 
เรื่อง   ชุมชนอินทรียที่นครศรีธรรมราช 

(ลักษณะงานตามประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาการบริหารงานอาํเภอและบูรณาการงานทุกภาคสวนในพื้นที่) 
…………………………. 

 

แนวคิด/สภาพปญหา   
   การพัฒนาในรูปแบบใหม เนนท่ีการพัฒนาคนกอน เม่ือคนมีความรูความสามารถแลวจะพฒันาอะไรก็ได 
คือการพัฒนาโดยใชพื้นท่ีเปนตัวตั้ง ใหคนเปนศูนยกลางการพัฒนาและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนใน
สังคม เริ่มต้ังแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 -  2544) จนถึงฉบับปจจุบันคือ ฉบับที่ 
10 (2550 -  2554) มุงเนนการพัฒนาที่สมดุลท้ังดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิง่แวดลอม นําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืน  

ชุมชนอินทรียท่ีนครศรีธรรมราช เปนการพัฒนาอยางบูรณาการที่สรางการมีสวนรวมของประชาชนอยาง
เขมขนและระดมคนภาครัฐและภาคีพัฒนาทุกภาคสวนเปนผูสนับสนุนอยางกวางขวาง ครอบคลุมท้ังจังหวัด 23 อําเภอ 165 
ตําบล 1,550 หมูบาน  เพื่อแกปญหาความยากจนและแกปญหาความขัดแยงตางๆ อยางถาวร โดยหยิบยกเอาสิ่งดี ๆ ท่ีมีอยู
มาเปนเครื่องมือ คือ แผนชุมชน วางรากฐานสรางการเรียนรูใหประชาชน คิดเอง ทําเอง เขมแข็งพึ่งตนเองในระยะยาว 
สาเหตุเพราะพบวาการแกปญหาความยากจนตางๆ ทุกรัฐบาลไดกําหนดใหมีนโยบายในเรื่องเหลาน้ี ไดปฏิบัติการชวยเหลือ
ประชาชนมาแลวในหลาย ๆ ทาง แตการแกปญหาเหลาน้ันหาจุดจบหรือความยั่งยืนไมได แมแตการสรางกระบวนการชุมชน
เขมแข็งซึง่ทํามาหลายสิบปแลวก็เจอปญหาหลายประการ เชน   

1. ชุมชนเขมแข็งเปนเรื่องๆไมครบทุกดาน 
2. ขาดความยั่งยืน ขึ้นอยูกับคนใดคนหนึ่งถาหมดวาระ โยกยายปลด หรือเกษียนทําใหขาดความยั่งยืน  
แนวทางแกปญหาของนายวชิม ทองสงค (ผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ปพ.ศ.2547 - 2551) โดย

ปลูกฝงหลกัธรรมอินทรีย 5 พละ 5 อินทรีย แปลวา รวมตัว พละ แปลวา แข็งแรง หรือ แข็งแกรง ใหประชาชนมีศรัทธา
เชื่อม่ันแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงอยางถูกตอง เม่ือเชื่อม่ันแลวก็จะไดมีวิรยิะคือมีความขยันขันแข็งความเพียรในการที่จะ
รวมปฏิบัติตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง ในระหวางปฏิบัติดวยความเขมแข็งน้ันก็จะตองมีสติกํากับอยูตลอดเวลาวา
กําลังทําประโยชนท้ังสวนตนและสวนรวม เม่ือมีสมาธิต้ังม่ันแข็งแกรงในการปฏิบัติ ปญญาก็จะเกิดขึ้นมากมายในชุมชน ท่ีจะ
ใชในการงานการแกปญหาในชีวติประจําวันของตนเองของครัวเรือนของชุมชนตลอดจนการวางแผนการในอนาคต เปนการ
สราง “ ชุมชนอินทรีย ชุมชนเขมแข็งเพื่อ 3 อยู” ใหหมูบานชุมชนเขมแข็งรอบดานและมีความยั่งยืน คือ 

อยูท่ี 1 อยูดี กนิดี  เปนเรื่องของ คุณภาพชีวติ เศรษฐกิจ (อาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม) 
อยูท่ี 2 อยูเยน็เปนสุข เปนเรื่องของ สงัคม ประเพณี วัฒนธรรม ความเอื้ออาทร 
อยูท่ี 3 อยูรอดปลอดภัย  มี 3 มิติ 

 มิติท่ี 1 อนุรักษระบบนิเวศน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  
 มิติท่ี 2 การสรางเยาวชนคนรุนใหมเขามาเปนตัวแทนในการสืบทอดความเปนผูนํา 
 มิติท่ี 3 คุณภาพทางการเมืองการปกครอง  ในเรื่ององคประกอบของวถิีประชาธิปไตย 4 เสาหลัก คือ 



   1) เคารพเหตุผล     

   2) ใชมติเสียงขางมาก แตไมท้ิงเสียงขางนอย   
   3) การมีสวนรวมใหครบวงจร   
   4) รวมกันรับผิดชอบใหคุณภาพทางการเมืองอยูรอดปลอดภัยอยางแทจริง 
  ในการขับเคลื่อนชุมชนอินทรียไดกําหนดขั้นตอนไวอยางชัดเจนเปนลําดับมาตั้งแตป2548 และสานงานตอ
จนถึงปจจุบันโดยผูวาราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (นายภาณุ อุทัยรัตน) และไดปรับโครงสรางขับเคลื่อนใหบรรลุผล
สําเร็จอยางชัดเจนเปนรูปธรรมยิ่งขึ้นโดยปลัดจงัหวัดนครศรีธรรมราช (นายสุชาติ สุวรรณกาศ) ใชชุดปฏิบัติการตําบล (คุณ
อํานวยตําบล : Knowledge Facilitator) ไปสรางกระบวนการเรียนรูในหมูบาน สนับสนุนคณะกรรมการหมูบาน     (คุณกิจ 
: Knowledge Pracititoner) จัดกิจกรรมใหประชาชนมีสวนรวม 4 กิจกรรม  คือ 1) การจัดทําแผนชุมชน  2) การจัดการ
ความรูในการทํากิจกรรม (KM) 3) การจัดศูนยเรียนรูชมุชน และ 4) การสรางความยั่งยืนดวยมาตรฐานชุมชน/มาตรฐานสุข
ภาวะชุมชน สงผลใหเกิดการพฒันาหมูบาน/ชุมชนอยางเปนระบบเกิดชุมชนเขมแข็งแบบยั่งยนื โดยมีเปาหมายตัวชีว้ัดชุมชน
เขมแข็งที่ชัดเจน 5 องคประกอบ คือ     1) มีคณะผูนําท่ีเขมแข็งอยางมีคุณภาพและมีการสืบทอด 2) มีแผนแมบทชุมชน
พึ่งตนเองที่มีคุณภาพ 3) มีการจัดการความรูหรือ KM ชุมชน4) มีองคกรการเงินชุมชน และ 5) มีการจัดการชุมชนที่ดี  
ผลสําเร็จดานการพัฒนาที่เกิดขึ้น นําไปสูการพัฒนาชุมชนอยางเปนระบบ สอดคลองกับการบริหารเชิงยุทธศาสตรท่ีนํามาใช
ในการพัฒนาระบบราชการ เพื่อปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ เปนท่ีพึงพอใจของประชาชน 
แนวปฏิบัติ 
  ขาราชการฝายปกครองในระดับพื้นท่ี ต้ังแตระดับหมูบาน ตําบล และอําเภอมีบทบาทสําคัญเปนหนวย
บูรณาการหลักในการสรางภาคีเครือขายและความรวมมือทุกภาคสวน บูรณาการแผนงานโครงการ บุคลากร งบประมาณ  
ลงไปสนับสนุนความเขมแข็งของหมูบานและชมุชนอยางตอเน่ืองและจริงจงั ตลอดจนนํานโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตรและ
วาระแหงชาติไปสูการปฏิบัติระดับพื้นท่ี  สงตอขอมูลปญหาความเดือดรอนของประชาชนจากแผนชมุชนเชื่อมโยงกับ
แผนพัฒนาทุกภาคสวน ใหสามารถดูแลแกไขปญหาระดับพื้นท่ีไดอยางทั่วถงึตรงความตองการของประชาชนไดอยางแทจรงิ 
งานของฝายปกครองตองอาศัยการมีสวนรวมของประชาชนและทุกภาคสวนเปนหลักท่ีจะผลักดันใหงานนั้น ๆ ประสบ
ผลสําเร็จ การทาํงานจึงตองบูรณาการตั้งแตระดับฐานราก ตองยึดหลักปฏิบัติ โดย 
 1.  การพัฒนาที่ใชคนเปนศูนยกลาง  คือ ใหประชาชนคิดเอง ทําเอง ตองวิเคราะหพื้นท่ี อาจจะ
แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมท่ีตองอุมชูดูแล ตองเขาไปชวยมาก กลุมท่ีพอใชไดก็เขาไปอํานวยความสะดวก ไปเปนคุณอํานวย
ใหเขา แตกลุมท่ีเกงแลว ก็ตองไปเยี่ยมใหกําลงัใจและกระตุนตอเน่ือง  
 2. ใหชุมชนเปนตัวขับเคลื่อนการพัฒนา  คือ การปรับกระบวนทัศนจากพึ่งพิง เปน พึ่งตนเอง ฝกให
คนและชุมชนคิดและทําเองเปนสวนใหญ ไมรอคอยการชวยเหลือจากรัฐหรือภายนอก  
 3. ยึดพ้ืนที่หมูบานเปนตัวตั้ง   เพราะหมูบานมีความกะทัดรัด การมีสวนรวมของประชาชนเกิดขึ้นได
เต็มท่ี เปนการใชหลัก Area Approach เปนตัวตั้ง  



 4. ใชการจัดการความรู (KM) เปนเครื่องมือสาํคัญ  การจัดการความรู หรือ KM (Knowledge 
Management) สรางและแสวงหาภูมิปญญา ประยุกตใชกับความรูตามหลักวิชาการ เพิ่มพูนดวยการปฏิบัติ สราง
ความสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือ  
 5. ความเชื่อมโยงอยางบูรณาการ คือภาคีตาง ๆ รวมสนับสนุนการพัฒนา บูรณาการระหวางพ้ืนที่ 
(Area) ภาระหนาท่ีของทางราชการ (Function) และการมีสวนรวม (Participation) ของทุกภาคสวน  
สรุปวิธีปฏิบัตทิี่นําไปสู Best practices 

การพัฒนาอยางบูรณาการใหทุกหมูบานเปน“ชุมชนอินทรยี” ดํารงวิถีพอเพยีง เชื่อมโยงเครือขายหมูบาน
อินทรียสูระดับตําบล เปน “ตําบลแหงความพอเพียง” สู “การบูรณาการทัง้จังหวัด”  สรางความเชื่อมโยงของแผนชุมชน
หมูบาน/ตําบลกับแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อบต./ทต.)  และแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของอําเภอและ
จังหวัด เปนกระบวนการพัฒนาเพื่อความยั่งยนืท่ีบูรณาการทั่วทั้งจังหวัด    มีวิธีปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. ประยุกตใชโครงสรางอาํเภอบูรณาการกับการบริหารแบบ KM  ลดการใชอํานาจสั่งการ ควบคุม 
เปลี่ยนเปนการสงเสริมสนับสนุนมอบอํานาจการตัดสินใจ เพราะชุมชนมีศักยภาพไมเทากันจังหวัดจะตองมีการจัดทัพ จัดทีม  
วางบทบาทในการบูรณาการและเชื่อมโยงโดยม ี คุณกิจ (คณะกรรมการหมูบาน : กม.) เปนผูปฏิบัติดําเนินกิจกรรมใน
หมูบาน คุณอํานวยตําบล  (ชุดปฏิบัติการประจําตําบล) เปนหัวใจสําคัญเกาะติดพื้นท่ีทําหนาท่ีอํานวยความสะดวกไปกระตุน 
แนะนํา ประคับประคองหรือเปนกําลังใจ คุณเอื้อ หมายถึง นายอําเภอ ผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสวนราชการระดับอําเภอ 
และจังหวัด เปนผูท่ีคอยสนับสนุนกํากับดูแลติดตามประเมินตอยอดหรืออุดรูรั่วที่พบวายงัเปนอุปสรรครวมทั้งการจัดระบบ
สิ่งแวดลอมตาง ๆ เพื่อใหขับเคลื่อนไปอยางราบรื่น  ซึ่งการจัดทีมใหการขับเคลื่อนงานมีประสิทธิภาพไดดําเนินการ โดย 

   1.1 จัดต้ังชุดปฏิบัติการประจําตําบล (คุณอํานวยตําบล) ทุกตําบล โดยใหปลดัเทศบาลหรือปลัด
องคการบริหารสวนตําบลเปนเลขานุการและเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผนเปนผูชวยเลขานุการ เพื่อใหการบูรณาการ
กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความชัดเจนยิ่งขึ้น  

  1.2 แตงตั้งบุคลากรของเทศบาลตําบล/องคการบริหารสวนตําบล เปนผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
หมูบาน (กม.) ทุกหมูบาน เพื่อสนับสนุนงานของ กม.ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

 2. จัดพ้ืนที่หรือเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูและพฒันาสมรรถนะบุคลากรสม่ําเสมอ   เพื่อสรางความเขาใจ 
ถายทอดแนวทางปฏิบัติสรางแรงกระตุนตอเน่ืองในการเกาะติดสนับสนุนชุมชนโดย 

 2.1 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการชุดปฏิบัติการประจําตําบล (คุณอํานวยตําบล) ท้ังจังหวัดอยางนอยปละ
ครั้งเพื่อใหเกิดการพบปะแลกเปลี่ยนและรับนโยบายจากคุณเอื้อจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัด) 

 2.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมูบาน (คุณกิจ) ทุกหมูบานอยางนอยปละครั้ง ทุกอําเภอ 
 2.3  มีการประชุมกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานโดยคณะกรรมการบริหารงานอําเภอ (คุณ

เอื้ออําเภอ) 
    3. พัฒนาระบบขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดสนับสนุนใหมีการติดต้ัง ระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร Service link  เพื่อการบูรณาการระบบแผนและงบประมาณโดยติดต้ังทั้งที่จังหวดัและทุกอําเภอ  



   4. สนับสนนุงบประมาณและปจจัยการทํางาน  จังหวัดไดสนับสนุนงบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัด
ทุกปงบประมาณในการขับเคลื่อนงานของหมูบาน ตําบล อําเภอ 

 5. มีกระบวนงาน ข้ันตอนปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ชุมชนอินทรียขบัเคลื่อนใหเกิดการบูรณาการจากหมูบาน 
ตําบล อําเภอ โดยมีกระบวนงานและขั้นตอน คือ 
    5.1 ระยะที่ 1 : 4 ปแรก เปนการวางฐานแหงความเขาใจในการสรางฐานรากใหแข็งแกรง  ดวยชุมชน
อินทรีย 5 องคประกอบ เชื่อมโยงกับทองถิ่นนํารอง สรางกระบวนการเรียนรูผานกระบวนงานของแตละป (ใชเวลาเกาะติด 4 
ป) ในทางปฏิบัติจริงอาจทําคูขนานไปพรอมๆ กันไดทุกประเด็นและทบทวนทุกป 
   5.1.1 ปท่ี 1  การจัดทําแผนแมบทชุมชนพ่ึงตนเอง    เนนหนักการปรับฐานคิดของคนจากการ
พึ่งพาผูอื่นมาเปนการพึ่งตนเอง มีการเตรียมผูนํา จัดเก็บขอมูล จัดเวทีประชาคม ยกรางรับรองเปนแมบทชุมชน  
   5.1.2 ปท่ี 2 การจัดการความรูชุมชน/KM ชุมชน เนนหนักฝกการจัดการความรู (KM)  ใหมีการ
นําโครงการจากแผนไปปฏิบัติดวยการรวมกลุมทํากิจกรรม ประยุกตใชความรู คนหาภูมิปญญา  เสาะหาความรู ปรับปรุง 
ดัดแปลง ใหเหมาะกับกิจกรรมและวถิีชุมชน จดบันทึกความรู/ภูมิปญญา เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนายกระดับตอเน่ือง 
   5.1.3 ปท่ี 3 การเชื่อมโยงเครอืขายเปนศนูยเรยีนรูชุมชน   เนนหนักการทํา KM เกษตรอินทรีย 
เชื่อมตอ 5 เรื่อง คือ กลุมอาชีพ ยุวเกษตรกร วสิาหกิจชุมชน อาสาสมัครเกษตรและอื่นๆ ตามศักยภาพพื้นท่ี เปนศูนย
เรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน 
   5.1.4 ปท่ี 4  การสรางความยั่งยืนดวยมาตรฐานชุมชนและมาตรฐานสุขภาพ  เนนหนักสราง
ความยั่งยืน สรางภูมิคุมกัน เรียนรูการทาํงานมาตรฐาน 2 เรื่อง คือ งานมาตรฐานชุมชน และ งานมาตรฐานสุขภาพ 

 5.2 ระยะที่ 2 : เชื่อมโยงกับทองถิ่นใหแนนแฟนยิ่งขึ้น เปนการกาวไปขางหนาตอไปและเพิ่มประเด็น
ในการถักทอกับทองถิ่นและมุงสูตําบลแหงความพอเพียงใหชัดเจนยิ่งขึ้น คือหมายถึงวาอะไรที่ประชาชนทําเองไดก็ทําไปอัน
ไหนที่ทําเองไมไดทองถิ่นก็สนับสนุน เปนการเชื่อมโยงแผนแมบทชุมชนกับแผนพัฒนาทองถิ่น  ท่ีเรียกวา ถักทอ กันอยาง
แทจริง  

 5.3 ระยะที่ 3 : ใหเกดิการบูรณาการทั่วทั้งอําเภอและจังหวัด เม่ือเชื่อมโยงกับทองถิ่นไดแลว
องคาพยพอื่น ๆ ทุกภาคสวน  ท้ังภาครัฐ ภาควิชาการตาง ๆ  ภาคเอกชน องคกรเครือขายเพื่อสังคมตาง ๆ เขามาชวยเสริม
ในสวนที่เกินกําลังของทองถิ่น ใหเกิดการบูรณาการทั่วทั้งอําเภอและจังหวัด  
  6. มีการจัดแบงภารกิจใหมีผูรับผิดชอบหลักทุกระยะ ซึ่งการมอบหมายจะพิจารณาใหเหมาะสมกับภารกิจ
ตามอํานาจหนาท่ี(Function) ของหนวยงานนั้นๆ เพื่อสงเสริมใหมีการจัดการความรูท่ีเนียนอยูในเนื้องาน  มีการใหบทบาท
สําคัญตอภาคประชาชน โดยภาครัฐและภาคีพัฒนาเปนผูสนับสนุน เนน ทุกสวนราชการเปนของชุมชน 
  7. มีการสรางองคความรูและขยายผลพื้นที่ตนแบบ (Best Practices) โครงการจากแผนชุมชนสูการ
ปฏิบัติในการบูรณาการแกไขปญหาในพื้นท่ี และขยายผลพื้นท่ีตนแบบ/ตัวอยาง (Best Practices) ใหมีศักยภาพโดดเดน 
เปนแหลงเรียนรู  ทัศนศึกษา ดูงาน ของหมูบาน/ชุมชน รวมตลอดถึงสวนราชการและ  องคกรตาง ๆ ท้ังในและนอกพื้นท่ี  
 



ผลสําเร็จที่เกดิขึ้น     
 1. หมูบานทั้งจังหวัด 1,550 หมูบาน มีการเรียนรูและพัฒนาความเขมแข็งอยางตอเน่ือง พรอมรองรับการ
หนุนเสริมตามนโยบายสําคัญเรงดวนของรัฐบาลไดอยางมีประสิทธิภาพ ผลลพัธสูง โดยเฉพาะนโยบายการสนับสนุนให
ประชาชนดําเนินงานโครงการในระดับหมูบานดวยตนเองไดแก โครงการ SML โครงการชุมชนพอเพียง 
 2. มีการขยายผลความเขมแข็งชุมชนใหรอบดานยิ่งขึ้น  ดังน้ี 

 การออกกฎระเบียบหมูบานเพื่อแกปญหายาเสพติดในหมูบานที่มีปญหายาเสพติดซ้ําซาก 186 
แหง และการออกกฎระเบียบหมูบานใชบังคับเปนการทั่วไปในทุกหมูบาน  

 การใชวิถีประชาธิปไตยในประชาคมหมูบานและการทํากิจกรรม 

   3. มีการบูรณาการแผนและงบประมาณทุกระดับอยางชัดเจน โดยทุกหมูบานมีแผนชุมชนที่ทบทวนทุกป 
ยกระดับเปนแผนชุมชนตําบลครบทุกตําบล มีเวทีบูรณาการแผนกับองคกรปกครองสวนทองถิน่ และเวทีบูรณาการแผน
ชุมชนหมูบาน ตําบลสูการจัดทําแผนยุทธศาสตรพัฒนาอําเภอในทุกทุกอําเภอ  

4. มีการพัฒนากลไกความรวมมือใหมีความสัมพนัธท่ีแนบแนนระหวางภาคประชาชน ราชการสวน
ทองถิ่น/ทองที่ นักวิชาการ ภาคธุรกิจเอกชนและขยายผลสูวงกวางขึ้น โดยใชการจัดการความรูเปนเครื่องมือ 

5. มีการตอยอดการพัฒนาโดยโครงการความรวมมือเพื่อแกปญหาความยากจนการพัฒนาสังคมและสุข
ภาวะ จังหวัดนครศรีธรรมราช ระยะที่ 2 ซึ่งสนับสนุนโดยสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จํานวน 60 ตําบล 
ปจจัยแหงความสําเร็จ   (Key Success)  
  1. การกําหนดพื้นที่เปาหมาย ใชเทคนิคคูขนาน 2 ระบบ คือ ระบบปูพรม เพื่อสรางความเปนธรรม 
ปฏิบัติการครอบคลุมทุกหมูบานใหไดรับโอกาสในการสรางกระบวนการเรียนรูท่ีจะเขมแข็งพึง่ตนเองอยางเทาเทียมกัน 
ดําเนินการคูขนานไปกับ ระบบสรางความเปนเลิศ   (Best Practices)  เพื่อสรางพื้นท่ีตนแบบพัฒนาเปนแหลงเรียนรู 
 2. งบประมาณ  การหนุนเสริมดานงบประมาณสามารถกําหนดแผนงานและแผนเงิน จะสงผลตอเน้ืองาน
และผลสําเร็จของงานตามเงื่อนเวลาที่กําหนด อีกท้ังทําใหการทํางานของภาคประชาชนที่เขามามีสวนรวมดําเนินไปอยาง
ราบรื่น ไมติดขัด เปนการใหกําลังใจในการทํางานแกทุกฝายสรางความมั่นใจตลอดการทํางาน 
 3. ทีมงาน  หัวใจสําคัญคือการสรางและพัฒนาทีมคณะกรรมการหมูบาน (กม.) และทีมชุดปฏิบัติการ
ประจําตําบล ตองคํานึงถึง  1) ขีดความสามารถของบุคคล ตองเปนผูท่ีมีความรู ความสามารถ การเขียนจดบันทึก  เพื่อ
ถายทอดทักษะ ความรู ขยายผลสูคนอื่นๆได มีวินัยความรับผิดชอบบริหารเวลาสวนตนและสวนรวมไมละทิง้งาน          
2) คุณธรรมจริยธรรม เปนท่ียอมรับของชาวบาน ไมโกง มีความเปนประชาธิปไตยในการทํางานรวมกับผูอื่นเพราะตองรับฟง
ความคิดเห็นของชาวบาน มีมนุษยสัมพันธ เปนนักประสานงานที่ดี แบงบทบาท มอบหมายภารกิจชัดเจนในการปฏิบัติ  และ
มีการจัดทีมสนับสนุน ต้ังแตระดับคุณเอื้อจังหวัด คุณเอื้ออําเภอ ใหมีบทบาทติดตามสนับสนุนและเสริมกระบวนการชุมชน 
เพื่อสนับสนุนกลไกระดับตําบล และหมูบาน อยางตอเน่ือง  
แหลงขอมูล/ขอมูลเพิ่มเตมิ  ท่ีทําการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช (กลุมงานปกครอง)  
                                   โทร./โทรสาร 0-7535-6133,0-7531-0096    www.pokkrongnakhon.com 



ภาพกิจกรรมชมุชนอินทรยีท่ีนครศรีธรรมราช 
การจัดพ้ืนที่หรอืเวทีแลกเปลีย่นเรียนรูและพฒันาสมรรถนะบุคลากร  ในป 2552 
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