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บทที่ 2  
แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาชุมชนผาปังยั่งยืน ปี 2547-2567 

 
การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน“ต าบลผาปัง” ในระยะ 10 ปีหลังการยุบ

รวมกับ อบต.แม่พริก มีการพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนอื่นๆ ในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะการ
แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเกษตรชุมชน และสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ที่คนผาปังใช้เป็นเครื่องมือในการ
ด ารงชีวิต ต าบลผาปังจึงเป็นชุมชนที่ขาดน้ าเพ่ือบริโภค อุปโภค และการเกษตร อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ ขาดโอกาส
การพัฒนาสภาพดิน น้ า ป่า และอีกสาเหตุหนึ่ง มาจากขาดสภาวะผู้น าที่มีศักยภาพ เพราะในระยะ 30 ปีที่ผ่านมา
กลไกการขับเคลื่อนทางการเมือง การพัฒนาท้องถิ่น และหน่วยงานภาครัฐไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาพ้ืนที่นั่นเอง 

แต่ในขณะเดียวกันการพัฒนาสังคมจากพ้ืนฐานชีวภาพ และระบบวัฒนธรรมเครือญาติในชุมชนต าบลผา
ปัง กลับเป็นภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็ง สะภาพทางสังคม การศึกษา สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และวัฒนธรรมองค์กกรใน
ต าบลผาปัง จึงมีความเข้มแข็ง 

จากสภาพปัญหาดังกล่าว การแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพชุมชน ในชุมชน
ต าบลผาปัง จึงจ าเป็นต้องคิดใหม่ และใน พ.ศ. 2547 จึงเป็นจุดเริ่มต้นในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนผาปัง 20 ปี 
(พ.ศ.2547-2567) นับว่าเป็นแผนงานการแกป้ัญหาหลักท่ีชุมชนต าบลผาปังให้ความตระหนักถึงความส าคัญโดย
ก าหนดเป็น แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ในต าบลผาปังที่ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลาที่คนผาปัง
ต้องเผชิญกับภัยแล้งที่ซ้ าซาก แรงงานก็ย้ายถิ่นฐานจากชุมชน ชนบทสู่ชุมชนเมืองอย่างต่อเนื่อง สังคม สิ่งแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงกว่าช่วงที่ผ่านมาหากว่าไม่มีแผนรองรับอย่าง
มั่นคงยั่งยืน เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาชุมชนผาปังสู่
ความสมดุล และยั่งยืน 

ด้วยความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน Public participation : PP
ต าบลผาปังต่อการพัฒนาชุมชนพึ่งตนเอง จึงท าให้เกิดกระบวนการร่วมคิดแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการชุมชน
ต าบลผาปังยั่งยืนจากทุน 3 อย่าง คือ 1) ทุนจากทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง ดิน น้ า ป่า  2) ทุนจากความเข้มแข็ง
ของชุมชน 3) ทุนจากความร่วมมือจากหน่วยงานสนับสนุนภายนอกทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน โดยการจัดตั้ง
องค์กรเพ่ือพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเอง สร้างเศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งแวดล้อม และสุขภาพดี  โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ 
ให้กับบุคลากรในชุมชนเป็นพื้นฐานส าคัญ โดยเริ่มตั้งแตก่ารพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรมชุมชน การศึกษา สร้าง
โรงเรียนในฝัน สร้างโรงเรียนดี ครูดี นักเรียนเก่ง เพ่ือให้มีแนวคิดที่จะร่วมกันพัฒนาชุมชนจากพ้ืนฐานองค์ความรู้
ชุมชนเชิงคุณธรรม ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมประเพณี และสร้างระบบสาธารณสุขที่มีระบบจัดการสุขภาพดี ปลูกป่า บริหาร
จัดการดิน น้ า ป่า ลดการเผาป่า และการตัดไม้ท าลายป่า พัฒนาศูนย์กลางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ภายใต้ความร่วมมือ ของทุนทั้ง 3 อย่าง และจากการรวมตัวกันของกลุ่มคนในปี พ.ศ. 2547“
เพ่ือก าหนดขอบเขตหาแนวทางแก้ไขวิกฤตชุมชน ในการจัดท าแผนพัฒนาชุมชนต าบลผาปังยั่งยืน 20 ปี (2547 – 
2567) โดยมีการจัดตั้ง”คณะกรรมการพัฒนาชุมชนผาปัง”ขึ้น และได้น าวิธีการวิเคราะห์แบบSWAT เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมชุมชน เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อยหรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่
ต้องการในอนาคตการวิเคราะห์สภาพการณ์ (Situation Analysis) วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนเพ่ือให้รู้จักตนเอง รู้จัก
สภาพแวดล้อมชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส-อุปสรรค ในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing 
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สรุปการ  เ ราะ ์ชุมชน  ย  ธีการแบบ SWOT Analysis 
1. Strengths =  ุ แ  ง รือ  อไ  เปรียบ 

1.1 มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ที่อุดมสมบูรณ์ มีการบุกรุกป่าน้อย ไม่มกีารใช้สารเคมใีนพ้ืนที ่ 
1.2 คนในชุมชนยึดถือความเป็นชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
1.3 พ้ืนฐานและฐานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนโดยเฉลี่ยแล้วอยู่ในเกณฑ์ดี  
1.4 มีสถานศึกษาที่มีคุณภาพ มีครูสอนดี มีนักเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ มีเยาวชนได้ศึกษา 

และพัฒนาคุณภาพชีวิต จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
1.5 ประชากรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานท าให้มีความรู้สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย 
1.6 ประชาชนของต าบลผาปังที่ได้รับการศึกษาในระดับที่ค่อนข้างสูง มีอาชีพและมีฐานะที่มั่นคง มีความ

ส านึกรักบ้านเกิด น าความรู้และทุนทรัพย์มาพัฒนาบ้านเกิดอย่างต่อเนื่อง 
1.7 คนในชุมชนมีพ้ืนฐาน วัฒนธรรมองค์กรชุมชนคุณธรรม จริยธรรม และการนับถือศาสนาที่เหมือนกัน

ท าให้สามารถอยู่ร่วมกันได้สงบสุข 
1.8 ชุมชนต าบลผาปังมีศาสนสถาน พระอริยะสงฆ์ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น ได้รับการ

ยอมรับ และมีการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูมาอย่างต่อเนื่อง 
1.9 มีอุปกรณ์ และระบบการสื่อสาร โทรศัพท์ เอ็นเตอร์เน็ต ศูนย์เรียนรู้ ICT สถานีวิทยุชุมชน ตั้งอยู่ใน

ชุมชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
1.10 ผู้น าชุมชน ผู้บริหารท้องถิ่น มีความเข้มแข็ง ไม่มีความขัดแย้ง 
1.11 การเกษตรอินทรีย์ 

 
2. Weaknesses=  ุ อ อน รือ  อเสียเปรียบ 

2.1 ภูมิประเทศอยู่ในเขตภูเขา เงาฝน แล้ง และขาดน้ าเพื่อการเกษตร 
2.2 สภาพดินในพ้ืนที่ท าการเกษตร เป็นดินทรายไม่เหมาะสมต่อการเกษตรกรรม ท าให้ผลผลิตทาง

การเกษตรออกสู่ตลาดในปริมาณน้อย 
2.3 ประชากรในวัยท างานมีการย้ายถิ่นฐานออกไปจากชุมชน เพ่ือประกอบอาชีพ และตั้งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่

อ่ืนท าให้ประชากรในชุมชนส่วนใหญ่อยู่ในวัยเด็ก และวัยชรา 
2.4 วัฒนธรรมแบบชุมชนเมืองบางอย่างที่ไม่เหมาะสม ได้แทรกซึมเข้ามาในชุมชนอย่างรวดเร็ว      ท าให้

บางครั้งขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และความเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมชุมชนเปลี่ยนแปลง  
2.5 วัฒนธรรมสังคมในชุมชนบางหมู่บ้านมีความอิจฉาสูง 

 
3. Opportunities=  อกาสที่ ะ  าเน นการไ   

3.1 ความสามัคคี ความเข้มแข็งของผู้น าชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลผาปัง และหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ต่อการพัฒนาชุมชนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริม
กิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2554 ให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้จริง Leaning by doing  

3.2 น าดิน น้ า ป่า ความรู้ความสามารถของบุคลากร ให้เกิดกระบวนการเชื่อมโยงที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และสุขภาพ 

3.3 สร้าง รักษา ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นปัจจัย 4 ที่สอดคล้องกับความต้องการด ารงชีวิต และความ
สมดุลทางธรรมชาติ 
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4. Threats= อุปสรร  รือปั  ัยท่ี ุก ามการ  าเน นงาน องชุมชน 
4.1 การแบ่งเขตพ้ืนที่การบริหารและพัฒนาพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่มีความสอดคล้องกับ

ระบบเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และระบบจัดการสุขภาพเพ่ือการด าเนินชีวิตของประชาชนต าบล
ผาปัง 

4.2 การเปลี่ยนของสังคมชุมชนในรูปแบบใหม่ New Social Movement โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ความคิดทางการเมืองสิ่งแวดล้อมระดับประเทศ ท าให้ส่งผลถึงการบริหารจัดการ การพัฒนาท้องถิ่น 
องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องที่ ระหว่างต าบลแม่พริก และต าบลผาปัง ซึ่งเป็นเขตการบริหาร
รับผิดชอบพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริก 

4.3 การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองสิ่งแวดล้อมทางความคิดระหว่างกลุ่มบุคลากรที่อาศัยอยู่ในชุมชน
ต าบลผาปัง ในนิยามนี้เรียกว่า “กลุ มพัฒนาชุมชนผาปัง” กับกลุ่มชุมชนที่ย้ายถิ่นฐานไปประกอบ
อาชีพในต่างถ่ิน แต่ยังมีเครือญาติอาศัยอยู่ในพื้นท่ี ในนิยามนี้เรียกว่า "กลุ มชุมชนผาปังพลั ถ ่น” มี
ความคิดเห็นและทัศนคติที่แตกต่างกัน  

 
 ากการร บร ม  อม ล  ามสัมพันธ์ชุมชน เพื่อการ  เ ราะ ์ ของชาวต าบลผาปังทั้งก านัน-

ผู้ใหญ่บ้าน-สมาชิก อบต. ครู อาจารย์ พระสงฆ์ หมออนามัยและ อสม. สภาเด็กและเยาวชน (บวร.สส) เพ่ือออกแบบ
วางแผนพัฒนาชุมชนผาปังให้มีเศรษฐกิจดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี สุขภาพดี พ่ึงพาตนเองได้ โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ มาเป็นแบบอย่างในการ
ด ารงชีวิต และได้รับการสนับสนุนการพัฒนายั่งยืนตามแผนงานที่ก าหนดออกแบบความคิดทางสังคม Social 
Mapping  จากหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ที่สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตและความสมดุลทางธรรมชาต ิ
โดยไดก้ าหนดแผนพัฒนาออกเป็น 4 แผนงาน 6 ยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาชุมชนยั่งยืนดังนี้ 

 
แผนพัฒนา   สัยทัศน์ 
เศรษฐกิจ ดีมีตังค์ ยั่งยืน 
สังคม อยู่เย็นเป็นสุข 
สิ่งแวดล้อม ดี สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ 
สุขภาพ ดี มีสุข 
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สรุปประเ  นยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผาปัง 
ประเ  นยุทธศาสตร์ที ่ 1 พัฒนาความรู้ ของประชาชนต าบลผาปัง ให้มีความรอบรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เปน็
ภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯและสมเด็จพระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ น าไปเป็นปัญญาปฏิบัติในการด ารงชีวิต 
 
เป้าประสง ์เช งกลยุทธ์: ประชาชนต าบลผาปัง มีคุณธรรม จริยธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขตามวิถีชุมชน 
 
กลยุทธ์ 

1) เสริมสร้างและพัฒนาระบบการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ ในรูปแบบปัญญาปฏิบัติศึกษาให้มี
ความเป็นเลิศ โดดเด่น เพ่ือพัฒนาครู เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพคู่คุณธรรม
สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ และแหล่งอาชีพที่เหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมทางสังคม และสวัสดิการ
ทางสังคมที่ด ี

2) ยกระดับการเรียนรู้ปัญญาปฏิบัติศึกษา ตามวิถีชุมชน การร่วมสรรค์สร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม Creating 
Share Values : CSV” ให้เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน แก้ปัญหา
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมไทย 
Thai Social Economy ใน 20 ปีข้างหน้า 

3) ส่งเสริมให้บุคคลากรในต าบลผาปังมีความตระหนักถึงหลักค าสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มี
คุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างยกระดับความเข้มแข็งและสร้างภูมิคุ้มกันของสถาบันครอบครัวและ
สถาบันทางสังคมรวมทั้งสนับสนุนให้ด ารงชีวิตตามวิถีตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

4) เสริมสร้างและสนับสนุนเพ่ือให้เกิดการรักท้องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 

5) ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
6) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก (เช่นระบบประปา ไฟฟ า ความปลอดภัยและ 

ความมั่นคง) เพ่ือการบริการประชาชนอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

ชื่อตั ชี  ั    าเป้า มายปี 2547-2551 
1) ค่าดัชนีครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น 
2) ร้อยละของความสุขมวลรวมเพ่ิมข้ึน 
3) ระดับความส าเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
4) ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5) จ านวนสถานบริการสาธารณสุขภาครัฐผ่านการรับรองมาตรฐาน HA 
6) ประชาชนพึงพอใจต่อการให้บริการ 
7) ร้อยละของการควบคุมคดีไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 
ร้อยละ50 
ระดับ 5 ในแต่ละปี 
ระดับ 5 ในแต่ละปี 
ร้อยละ 2 ต่อปี 
ร้อยละ 80 ต่อปี 
1 คดีต่อประชากร 100 คน 
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ประเ  นยุทธศาสตร์ที่2 : ส งเสร ม ฟื้นฟ  บร  าร ั การทรัพยากรธรรมชาต  และส ่งแ  ล อมอย างสม ุล และย่ังยืน 
เป้าประสง ์เช งกลยุทธ์ : 

1) ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ือสร้างความสมดุลระบบนิเวศและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเกษตร และการท่องเที่ยวของต าบลผาปังรวมถึง
รองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

2) เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีความยั่งยืน และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของต าบลผาปัง และชุมชนเครือข่าย
ภายในต าบลผาปัง และชุมชนข้างเคียงแบบมีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ 
1) สร้างเสริมอนุรักษ์ และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพ 
2) บริหารจัดการ ส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้

กฎหมายที่ก าหนด 
3) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายต่างๆ และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
4) เพ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องรวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อกฎหมาย 
5) สนับสนุน และพัฒนาให้เกิดเครือข่ายป่าชุมชน และเฝ าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า ป่า โดยเน้นการมีส่วน

ร่วมของภาคีเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่น 
6) พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

ชื่อตั ชี  ั    าเป้า มายปี 
2552-2562 

1) ระดับความส าเร็จของการรักษาฐานทรัพยากรป่าไม้ ไม่ให้มีการบุกรุกท าลาย เพ่ิม
ทรัพยากรป่าไม้ 

2) ร้อยละในการบริหารจัดการดิน ป่า ในพื้นที่กรรมสิทธิ์ และป่าสงวนแห่งชาติ ตาม
ความต้องการการใช้ประโยชน์ของประชาชน 

3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชน มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และมีแผนการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม
อย่างเป็นรูปธรรม 

4) ร้อยละของการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และการแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในชุมชน 

5) ร้อยละของความพึงพอใจในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติไม่น้อยกว่า 
6) จ านวนวันที่มีมลพิษทางอากาศไม่เกินค่ามาตรฐาน 
7) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของเครือข่ายภาคประชาสังคมที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า

ชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

ร้อยละ10ต่อปี 
 

ร้อยละ20ต่อปี 
(แล้วเสร็จปี 2556) 

ร้อยละ10 ต่อปี 
 
 

ร้อยละ20ต่อปี 
 
 

ร้อยละ 30 ต่อปี 
0 วัน 

ร้อยละ10ต่อปี 
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ประเ  นยุทธศาสตร์ที่3 : เสริมสร้าง พัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของชุมชน โดยใช้อัตลักษณ์
และองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์เพ่ือสร้างความแตกต่าง และความโดดเด่นของต าบลผาปังให้เป็นศูนย์ปัญญาปฏิบัติ
ศึกษาการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน สร้างงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และงานสร้างสรรค์ทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นองค์ความรู้การพัฒนาการ
จัดการ ตอบโจทย์ในการแก้ปัญหา และพัฒนาชุมชน พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการชุมชน เพ่ือขับเคลื่อนกิจการเพื่อสังคม Social Enterprise 
 
เป้าประสง ์เช งยุทธศาสตร์:  เพ่ือให้ต าบลผาปังเป็นฐานปัญญาปฏิบัติการเรียนรู้จริงในการผลิตและจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้าหัตถอุตสาหกรรมครัวเรือน ที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพสากล และสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจให้กับต าบลผาปัง ในรูปแบบ”การบริหารจัดการกิจการเพ่ือสังคม”  
 
กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริม และพัฒนาศูนยป์ัญญาปฏิบัติศึกษา บ่มเพาะ การเรียนรู้จริงในการผลิต การตลาด ในการพัฒนา
สินค้าหัตถอุตสาหกรรมครัวเรือนชุมชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 

2) ส่งเสริมการพัฒนา และวิจัย รูปแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึงสินค้าหัตถอุตสาหกรรมให้มีมาตรฐานและตรงตาม
ความต้องการตลาดโดยมีประสิทธิภาพด้านต้นทุนที่เหมาะสม 

3) เสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรในชุมชนให้มีความรู้ ทักษะ และศักยภาพในการออกแบบ การพัฒนา การ
ผลิต และบริหารจัดการ เพ่ือให้การประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) บริหารการระบบการตลาด เชื่อมโยงโครงข่ายธุรกิจ Business Matching ให้เครือข่ายกิจการเพ่ือสังคมมี
ความยั่งยืน และไม่มีความเสี่ยงในการประกอบกิจการเพ่ือสังคม Social Enterprise 

5) ปรับปรุง และพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมครัวเรือน ชุมชน ให้มีประสิทธิภาพ 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป าหมาย ปี 2555-2567 
1) จ านวนผลิตภัณฑ์ในกิจการเพ่ือสังคม ที่มีมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 
2) จ านวนกิจการเพื่อสังคม ที่ได้รับการพัฒนาการรูปแบบ

ตรงตามความต้องการตลาด 
3) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาให้มี

ศักยภาพในการพัฒนาการผลิต และบริหารจัดการ
เพ่ือให้การประกอบการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

4) ระดับความส าเร็จในการประชาสัมพันธ์และจัดหาตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 

5) ร้อยละของรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชน รวมถึงสินค้าหัตถอุตสาหกรรมครัวเรือนเพ่ิมขึ้น 

2 ผลิตภัณฑ์ต่อปี 
 

5 รูปแบบ 
 

ร้อยละ 10 ต่อปี 
 
 

ระดับ 20 ในแต่ละปี 
 

ร้อยละ 20 ต่อปี 
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ประเ  นยุทธศาสตร์ที่ 4: ส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนต าบลผาปัง ให้มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ
ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน.ในรูปแบบ กิจการเพ่ือสังคม Social Enterprise 
 
เป้าประสง ์เช งยุทธศาสตร์ : พัฒนาต าบลผาปัง ให้เป็นศูนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษาท่องเที่ยวตามวิถีชุมชน ผสมผสาน
การเรียนรู้เชิงวิชาการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม การเกษตร สาธารณสุข ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือสรรสร้าง
มูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม (Creating Shared Values : CSV) 
 
กลยุทธ์ 
1) เสริมสร้าง ฟ้ืนฟ ูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชน วัฒนธรรม สิงแวดล้อม เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
2) ส่งเสริมการจัดการชุมชนสะอาด (Green Community) เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ 

(Responsible Travel) และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม (no or low impact) เพ่ือให้เกิดการ
อนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการสิ่งแวดล้อม การป องกันก าจัดมลพิษ และอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนท้องถิ่นเพื่อก่อให้เกิดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่
สามารถคืนผลประโยชน์สู่ท้องถิ่น 

4) เสริมสร้าง พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากร และสถานประกอบการ โฮมสเตย์ ภาคการท่องเที่ยว
ของประชาชนในต าบลผาปัง ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะด้านภาษา วัฒนธรรมนานาชาติ และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมตามวิถี 

5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ เชื่อมโยงโครงข่ายการตลาดเพ่ือการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่ม รวมถึงการสร้างสรรค์
กิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนคาร์บอนต่ า Low Carbon Society  

6) สร้างเสริม ปรับปรุง และพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน (เช่นประปา ไฟฟ า ความปลอดภัยและความมั่นคง)
และสิ่งอ านวยความสะดวก (เช่นห้องน้ า ป ายและศูนย์ข้อมูล) รวมทั้งเสริมสร้างระบบและเครือข่ายเพ่ือการ
ท่องเที่ยวอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

7) ส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ให้มีการสร้างสรรค์ ผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจาก
แหล่งท่องเที่ยวของต าบลผาปัง 
 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป าหมาย ปี 2560-2567 
1) ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่เพ่ิมข้ึน(จากปีฐานพ.ศ. 2560) 
2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (จากปีฐาน พ.ศ. 2560) 
3) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม 

เชื่อมโยงโครงข่าย/ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม สิ่งอ านวยความ
สะดวก 

4) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนที่ได้รับการสร้างใหม่ เช่น 
แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติป่าชุมชน เกษตรอินทรีย์ วิถี
วัฒนธรรมชุมชน เป็นต้น 

5) จ านวนแหล่งท่องเที่ยว สถานที่ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
ที่ผ่านการประเมนิมาตรฐานการท่องเที่ยว 

6) จ านวนกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรการท่องเที่ยว 

ร้อยละ 10,11,12 ต่อปีตามล าดับ 
ร้อยละ 20 ต่อปี 
3 แห่งต่อปี 
 
 
3 แห่งต่อปี 
 
 
2 แห่งต่อปี 
 
1 กิจกรรมต่อปี 
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ประเ  นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมการเชื่อมโยงโครงข่ายทางธุรกิจ Business Matching ในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม 
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ เอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
เป้าประสง ์เช งกลยุทธ์ : ก าหนดให้ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปางเป็นศูนย์กลางการตลาดเพ่ือการศึกษา 
วิจัย ผลิต จ าหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัย พลังงานชุมชน เทคโนโลยีชุมชน และ
นวัตกรรมชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน ร่วมกับเครือข่ายธุรกิจเพ่ือสังคม ระดับองค์กรภายในประเทศ และต่างประเทศ 
 
กลยุทธ์ : 

1) ส่งเสริม และพัฒนานวัตกรรมการผลิตสินค้าจากไผ่ชุมชน ผลิตภัณฑ์จากป่าชุมชน ผักปลอดสารพิษ พืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้บริโภค 

2) พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร และการบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
3) บริหารจัดการ ขยายเครือข่ายการตลาด ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า และผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
4) พัฒนาเครือข่ายเกษตรกรชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพความ

คุ้มค่าในการลงทุนกิจการเพ่ือสังคมในต าบลผาปัง 

ชื่อตัวชี้วัด ค่าเป าหมาย ปี 2555-2565 
1) ร้อยละของสมาชิกเครือข่ายกิจการเพ่ือสังคมในชุมชนต าบลผาปังที่

ได้รับการเตรียมความพร้อมในการผลิตสินค้าและได้คุณภาพมาตรฐาน 
2) ร้อยละของจ านวนนวัตกรรม แปลง ฟาร์ม จ าแนกตามประเภท ได้แก่ 

นวัตกรรมพืช ปศุสัตว์ ประมง และการบริหารจัดการ ที่ได้ใบรับรอง
มาตรฐาน จากหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 

3) จ านวนเครือข่ายการผลิต การตลาด การจัดการเพ่ือการขนส่ง การ
ท่องเที่ยวชุมชน ที่เพ่ิมข้ึน 

4) ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหา 
5) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมวลรวมความสุข ทางเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดล้อม สุขภาพ 

ร้อยละ 10 ต่อปี 
 

ร้อยละ 5 ต่อปี 
 
 

3 แห่งต่อปี 
 

ระดับ 3 ในแต่ละปี 
ร้อยละ 10 ต่อปี 
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ประเ  นยุทธศาสตร์ที่ 6: สร้างเสริม และพัฒนาต าบลผาปัง ให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม 
ในลักษณะใหม่ New Social Movements : NSMs ของประชาคมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน กับคู่ค้าประเทศที่
อยู่นอกอาเซียน 
 
เป้าประสง ์เช งกลยุทธ์: เตรียมความพร้อม และการปรับตัวของบุคคลากร การบริหารจัดการชุมชน เพ่ือรองรับ
โอกาส และผลกระทบที่จะเกิดข้ึนในความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ของประชาคมกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน กับคู่ค้า
ประเทศท่ีอยู่นอกอาเซียน 
 
กลยุทธ์ 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับ และทุกภาคส่วนให้มีการตื่นตัว (Awareness) และเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันให้ประชาชนต าบลผาปัง วิสาหกิจชุมชนเครือข่าย ได้พัฒนาคุณภาพการผลิต และบริการ 

2) ยกระดับทักษะ ฝีมือแรงงาน และทักษะด้านภาษา ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุ เพ่ือเตรียมความพร้อม
ของชุมชนภายในต าบลผาปัง เข้าสู่ตลาดการท่องเที่ยวตามวิถภีูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

3) ส่งเสริมการใช้ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น(คนเหนือเสียงเหน่อ) และการใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับ
การเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ให้เป็นภาษาต่างประเทศหลัก และเรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนๆ หรือภาษาประเทศเพ่ือน
บ้านตลอดจนการเรียนรู้เข้าใจวัฒนธรรมข้ามชาติ และวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศเศรษฐกิจอาเซียน กับ
คู่ค้าประเทศท่ีอยู่นอกอาเซียน 

4) ยกระดับปัญญาปฏิบัติศึกษา การเรียนรู้การพัฒนานวัตกรรมชุมชน วิถีชุมชน วิสาหกิจชุมชน การจัดการป่า
ชุมชน การท่องเที่ยวชุมชน ให้เป็นหลักสูตรการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา หน่วยงาน
ราชการ ท้องถิ่น ที่เก่ียวข้อง เพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชนนานาชาติ 

5) เร่งรัด จัดหา และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบการบริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค การเกษตร 
การคมนาคม และโลจิสติกส์ และระบบพลังงานทดแทนพึ่งตนเอง รองรับความมั่นคงด้านเศรษฐกิจชุมชนให้
มีประสิทธิภาพ 

6) พัฒนาการวิชาการท่องเที่ยวชุมชนการค้าการลงทุนวิสาหกิจชุมชนจัดการสุขภาพเข้มแข็ง ชุมชนแข็งแรง 
การผลิตสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพ่ือการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ชื่อตั ชี  ั    าเป้า มายปี 2559-2567 
1) จ านวนบุคลากรภาครัฐ ภาคประชาชนในอ าเภอแม่พริก ที่ได้รับการฝึกอบรมด้าน

ภาษาต่างประเทศ ทั้งในระบบ และนอกระบบ 
2) ร้อยละของการฝึกอบรม เสริมสร้างความรู้ และการเพ่ิมขีด 

ความสามารถแก่เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนในต าบลผาปัง นักเรียน นักศึกษาใน
สถานบันความร่วมมือ ข้าราชการท้องถิ่น ท้องที่ ในพ้ืนที่อ าเภอแม่พริก อ าเภอ
เถิน จังหวัดล าปาง 

3) ร้อยละของความพึงพอใจที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่อระบบ
สาธารณูปโภคและสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 

 

ร้อยละ 20 ต่อปี 
 

ร้อยละ 20 ต่อปี 
(แล้วเสร็จในปี 65) 

 
 

ร้อยละ 80 ต่อปี 
 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

2-11 
 

จากการก าหนดแผนที่กลยุทธ์ และการออกแบบแผนการด าเนินงานของ ”คณะกรรมการพัฒนาชุมชน
ผาปัง”มี นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ที่ปรึกษาฯ นายประเสริฐ เมืองเหมอะ ประธานกรรมการ นายวิรัตน์ สีคง ประธาน
เครือข่ายชุมชน นายธวัชชัย เทวะราช ก านันต าบลผาปัง พร้อม สอบต. ผู้ใหญ่บ้าน และกรรมการหมู่บ้าน 5 หมู่บ้าน 
พระสงฆ์ ครู เครือข่ายสภาเด็กและเยาวชนต าบลผาปัง ได้ยกระดับคณะกรรมการพัฒนาชุมชน” เป็น 
“ ณะกรรมการก ากับท ศทางการพัฒนาชุมชนผาปัง” เพ่ือมีหน้าที่ในการก ากับดูแลการด าเนินโครงการต่างๆ 

 
 

 
 

 
 
 

 

รพ.สต.
อสม.

อปท.

  สา ก  ชุมชน

สุ  าพ ี

เศร  ก  ชุมชน
เ  มแ  ง

สัง ม
อย  เย นเป นสุ 

ส ่งแ  ล อม
สม ุลกับธรรมชาต 

มีรายได้จากการ
พ่ึงพาตนเองอย่าง
ย่ังยืน

มีการบริหารจัดการ
ทางสังคมอย่างเป็น
ระบบย่ังยืน

บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่สมดุลกับ
ธรรมชาติ และการ
ด ารงชีวิตในชุมชน

รั   สา ก  

เอกชน

 า ประชาชน
 บ ร.ส 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

2-12 
 

 
 
 
หมายเหตุ :  
 

แผนทีก่ลยุทธแ์ละการประเม นประส ทธ  าพ องการพฒันาชุมชนต าบลผาปังย่ังยืน

  ามสัม ทธ ผล องการพัฒนาต าบลสุ  าพแ  งแรง   ยประชาชนมีส  นร  มในการ    การท า การตั ส นใ  และเป นเ  า องการพัฒนาอย างย่ังยืน

พัฒนาชุมชนใ  มีรายไ   ากการพ ่งพาตนเองอย างยั่งยืนพัฒนา  ม  ุ มกัน และการบร  าร ั การทางสัง มอย างเป นระบบยั่งยืน  พัฒนาและรัก าส ่งแ  ล อมใ  เก    ามสม ุลทาง
ธรรมชาต  และพัฒนาสุ  าพ องประชาชน เพ่ือใ  ประชาชนมีสุ  าพอนามัย ี มีพ ต กรรมสุ  าพที่เ มาะสม  สามารถ  บ ุมและล ปั  ัยเสี่ยงต อ ร เรื อรัง  ัยพ บัต และ ัยสุ  าพ 

 ารก  

เสร มสร าง  ามมั่น งเศร  ก  
ชุมชนแบบพ ่งพาตนเอง

Availability

 พัฒนาศักย าพ ทรัพยากรธรรมชาต ท่ีมอีย  ใน
ชุมชนเพ่ือล การพ ่งพา าก ายนอกชุมชน

Accessibility

พัฒนาสุ  าพประชาชนอย างมี ลุย าพ  บ   กับการ
อนุรัก ์ส ่งแ  ล อมและการมีส  นร  ม องประชาชน

Acceptability

ประเ  น
ยุทธศาสตร์

 3’As 

เป้า มาย พัฒนาชุมชนใ  เ  มแ  ง เมอืงไทยแ  งแรง อย างย่ังยืน ถ ายแ  พระบาทสมเ   พระ
เ  าอย   ั และสมเ   พระนางเ  าพระบรมราช นีนาถ

ประเ  น 
กลยุทธ์

การพัฒนาชุมชน ั การระบบสุ  าพเ  มแ  ง เมืองไทยแ  งแรง
น าไปสู่การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน ภายใต้การร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบสุขภาพใน

ครัวเรือน ชุมชน เครือข่ายท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน

ปั  ัย
  ามส าเร  การพัฒนาเศร  ก   และสัง ม

การมีส  นร  ม องชุมชน
เครือข่ายท้ังภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และ

หน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ิน

การพัฒนาส งเสร มสุ  าพ   บ   
กับการอนุรัก ์ส ่งแ  ล อม

ประเ ท           
กลยุทธ์ กลยุทธ์เช งรุก SO กลยุทธ์ก า ั  ุ อ อน WO กลยุทธ์สร าง  ม  ุ มกัน WT กลยุทธ์เปล่ียน  ก ต ใ  เป น อกาส  ST 

WO การพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มี
ความรู้ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

การศึกษาคุณธรรมจริยธรรม

ST การแก้ปัญหาหมอกควัน และการ
ป องการไฟป่า เผาป่า บริหารจัดการ

สิ่งแวดล้อม

WT ส่งเสริมชุมชนจัดการสุขภาพดี
เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยง(3อ.2ส)และโรควิถี

ชีวิต 5 โรค

ST1-3 พัฒนาวิสาหกิจผลิตไฟฟ า
ชุมชน (เศษไม้ เศษไผ่)

ST1-4 พัฒนาวิสาหกิจผลิตเชื้อเพลิง
อัดแท่ง (ใบไม้ ผงถ่าน แกลบ)

ST1-5 พัฒนาวิสาหกิจผลิตเชื้อเพลิง
อัดแท่งตะเกียบ(ขี้เลื่อย)

ST1-6 พัฒนาฝายชะลอน้ า และการ
บริหารจัดการป่าชุมชน

SO การส่งเสริมกิจการ ธุรกิจ
เพ่ือสังคม แก้ปัญหาความ

ยากจนอย่างยั่งยืน

WO การพัฒนากองทุนพัฒนาสังคม

WO-2พัฒนาศูนย์กลางการขับเคลื่อน
คุณธรรม จริยธรรมชุมชน

ST1-1 พัฒนาสถานีผลิตปุ ยชุมชน

SO1 การพัฒนากองทุนวิสาหกิจชุมชนผาปัง

ST1-1 พัฒนาวิสาหกิจผลิตสินค้าจากไม้
ไผ่ (ตะเกียบ ไม้จิ้มฟัน ก้านธูป จักสาน)

ST1-1 พัฒนาวิสาหกิจอบตะเกียบ อบ
กล้วย หน่อไม้แห้ง และพืชสมุนไพร 
พลังงานแสดงอาทิตย์ (green food)

ST1-1 พัฒนาวิสาหกิจผลิตข้าวกล้อง WT1-2 พัฒนาสถานีปลูกผักปลอด
สารพิษ

WT1-3 พัฒนาสถานีปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบ้าน

WT1-1 ธนา ารเพ่ือการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมเพ่ือสุขภาพดี

แผนงาน

ST1 การพัฒนากองทุนสิ่งแวดล้อม
ชุมชน

WT การพัฒนากองทุนจัดการสุขภาพ 
(กองทุนสวัสดิการ อสม.)

กลยุทธ์

ST1-1 พัฒนาสถานีบ่มเพาะกล้าไผ่ 
เพ่ือการเพาะปลูก และจ าหน่าย

ST1-2 พัฒนากองทุนเพ่ือสิ่งแวดล้อม
และป องกันไฟป่า

WO-1 พัฒนาค่ายเรียนรู้เพ่ือการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนานาชาติ

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง มูลนิธิสร้างสุขชุมชน มูลนิธิพระมหาธาตุเจดีย์ 12 ราศี และเครือข่ายวิสาหกิจพลังงานชุมชนผาปัง

ST1-1 พัฒนาวิสาหกิจฟางอัดก้อน

ST1-1 พัฒนาวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด

WO-3 พัฒนาศูนย์กลางลานธรรมวิถีไทย 

WO-4 บริหารจัดการน้ าเพ่ืออุปโภค
บริโภค

WO-5 การบริหารศูนย์เรียนรู้ ภูมิปัญญา
ปฏิบัติตามแนวพระราชด าริ

 ม  ที่ 3 ต าบลผาปงั อ าเ อแม พร ก  ัง  ั ล าปาง

WT1-4 พัฒนาสถานีบริการและ
พัฒนาศักยภาพบุคคลากรด้าน

สาธารณสุขชุมชน


