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บทที่ 3 
ผลการด าเนินงาน 

การด าเนินงานในชุมชนต าบลผาปังตามแผนงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผาปังยั่งยืน 20 ปี พ.ศ.
2547-2567 มีทั้งสิ้น 4 แผนงาน 6 ยุทธศาสตร์ และจากผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อง การส่งเสริม ฟ้ืนฟู 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน คณะกรรมการชุมชนต าบลผาปัง ขอสรุปผล
การด าเนินงานดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
3.1 เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ : 

1) ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูเพ่ือสร้างความสมดุลระบบนิเวศและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นฐานการพัฒนาคุณภาพชีวิตการเกษตร และการท่องเที่ยวของต าบลผา
ปังรวมถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 

2) เป็นฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมซึ่งมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมความหลากหลายทาง
ชีวภาพ มีความยั่งยืน และมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของต าบลผาปัง และชุมชน
เครือข่ายภายในต าบลผาปัง และชุมชนข้างเคียงแบบมีส่วนร่วม 

 

3.2 กลยุทธ์ 
1) สร้างเสริมอนุรักษ์ และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
2) บริหารจัดการ ส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ภายใต้กฎหมายที่ก าหนด 
3) ส่งเสริมภาคีเครือข่ายต่างๆ และองค์กรเครือข่ายภาคประชาสังคมในการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
4) เ พ่ิมขีดความสามารถให้กับบุคลากรที่ เกี่ ยวข้องรวมทั้ ง ใช้ เทคโนโลยี ในการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม และไม่ขัดต่อกฎหมาย 
5) สนับสนุน และพัฒนาให้เกิดเครือข่ายป่าชุมชน และเฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ า ป่า โดยเน้นการมี

ส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายประชาชนในท้องถิ่น 
6) พัฒนา และส่งเสริมการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 

 

3.3 วิธีการด าเนินงาน 
3.3.1 ส่งเสริมการพัฒนาการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง หมู่ที่ 2 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก 

จังหวัดล าปาง ให้เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการป่าชุมชนต าบลผาปัง 
เนื่องจากป่าสงวนแห่งชาติ ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต าบลผาปัง เป็นพื้นที่ต้นน้ า มีความหลากหลายทางชีวภาพ 

พรรณไม้ส่วนใหญ่เป็นป่าเต็ง รัง มีสภาพดินเป็นกรวด หิน ดินปนทราย ประชาชนในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 ใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนที่ป่าสงวนบริเวณดังกล่าว ไว้เป็นที่เก็บหาของป่า เช่น เห็ดชนิดต่างๆ ผักพืชสมุนไพร ใบตองตึง(เต็ง) อ่ึง แย้ และ
สัตว์ป่าเพ่ืออาหารในการด ารงชีวิตประจ าวัน แต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
เปลี่ยนแปลงไปมากผสมผสานกับสภาพภูมิอากาศก็เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ท าให้ป่าขาดการดูแลรักษา ขาดการ
บริหารจัดการที่ดี และมีการบุกรุกท าลายป่า เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตป่าสงวนแห่งชาติใน
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บริเวณดังกล่าวเพ่ิมมากข้ึน และเนื่องจากไม่มีผู้รับผิดชอบดูแลรักษาอย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะบริเวณดังกล่าวอยู่
ใกล้ชุมชน และเกิดไฟป่าเป็นประจ าทุกปีซึ่งอาจก่อให้เกิดเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎรได้ ด้วยเหตุ
และผลดังกล่าว ผู้น าชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้าน จึงได้มีความตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้ด าเนินการ
โครงการเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนดังนี้  

1) การประชุมเพื่อทบทวนสาธารณะ Public review ต่อการพัฒนาและบริหารจัดการป่าชุมชนหมู่ที่ 
2 ให้เป็นศูนย์กลางการบริหารจัดการป่าชุมชนต าบลผาปัง ในการประชุมประจ าเดือนเมษายน 2557 วันที่ 2 
พฤษภาคม 2557 ณ ศาลาเอนกประสงค์ บ้านผาปังหลวง ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง ประชากรหมู่ที่ 2 
มีจ านวน 147 ครัวเรือน มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ 89 คน ไม่เข้าร่วมประชุมชน 58 คน 
 

เปิดประชุมเวลา 19.00 น  
 

วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ 

นายธวัธชัย เทวะราช ก านันต าบลผาปัง ประธานที่ประชุมฯ กล่าวว่าการประชุมวันนี้ในความจริงแล้ว
เป็นการประชุมวาระประจ าเดือนเมษายน 2557 และมีเรื่องแจ้งให้พ่ีน้องประชาชนทราบถึงข่าวสารบ้านเมืองจากการ
ประชุมอ าเภอแม่พริก และมีเรื่องส าคัญหลายๆ ประเด็นที่จะเสนอให้พ่ีน้องประชาชน ให้ช่วยกันพิจารณาโดยเฉพาะ
เรื่องการเฝ้าระวังไฟป่า และการเผาป่า ซึ่งควรจะตระหนักและให้ความส าคัญ เพราะจากเหตุการณ์ไฟป่าไหม้ดอยพระ
ธาตุศรีบุญเรือง และรุกรามเข้าใกล้เขตชุมชน เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 ท าให้ต้องแก้ปัญหาการดับไฟอย่างฉุกเฉิน 
เพราะสาเหตุว่าบริเวณรอบชุมชนหมู่ที่ 2 ทางทิศตะวันออกเป็นป่าสงวนแห่งชาติทั้งสิ้น และเนื่องจากเป็นฤดูแล้ง 
สะสมใบไม้เป็นจ านวนมาก แต่ก็มีการเผาป่ากันหลายๆ ครั้ง สร้างมลภาวะในชุมชน และอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหมู่ที่ 2 ดังนั้นการประชุมวันนี้ เพ่ือไม่ให้เสียเวลา จึงขอเข้าวาระการประชุมในวาระ
ต่อไป 
 

วาระท่ี 2 เรื่องเพื่อทราบ 

2.1 การขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังไฟป่า 
นายธวัชชัย เทวะราช ก านันต าบลผาปังกล่าวว่า เมื่อเดือนมกราคม 2557 จังหวัดล าปาง ได้สั่งการให้ทุก

หมู่บ้านทุกพ้ืนที่ในจังหวัดล าปาง ให้ก านันผู้ใหญ่บ้านแจ้งให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบ และขอความร่วมมือจาก
ประชาชนหยุดการเผาป่า เพราะผลกระทบอันเกิดจากไฟป่า ได้สร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้ และสิ่งแวดล้อม
มาก ยิ่งกว่าสาเหตุอื่นๆ เพราะไฟป่าสามารถลุกลาม ไหม้ท าลายพื้นที่จ านวนมาก ได้ในเวลาอันรวดเร็ว ยิ่งไปกว่านั้น 
ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่หนึ่งๆ ไม่เพียงแต่จะก่อความเสียหาย แก่พ้ืนที่นั้นเท่านั้น หากแต่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
และระบบนิเวศโดยรวมของโลกอีกด้วย และราษฎรในชุมชนผาปังทุกท่านของทราบถึงผลเสียหายทั้งหมด ที่เกิดจาก
ไฟป่า เห็นต้นไม้ที่ก าลังเจริญเติบโตได้ตายไป และบ้านเราแห้งแล้งกันมาตลอด ป่าไม่มีความชุ่มชื้น ในเบื้องต้นเห็นว่า
ปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2557 คงไม่มีการเผาป่าในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 แล้ว แต่ก็มีการเผา
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2557 คาดว่าสาเหตุมาจากการเผาเพ่ือเตรียมเก็บหาของป่า สะดวกในการค้นหาเห็ดถอบ อ่ึง
อ่าง ลุกลามจนเข้ามาในเขตพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่อาศัย ต้องช่วยกันดับไฟอย่างวุ่นวายไปหมด ท าให้เกิดความเสียหาย
มากมาย พวกเราควรตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาไฟป่า ควรตื่นตัว และเล็งเห็นความจ าเป็น ที่จะต้องร่วมมือ
กันป้องกันไฟป่าอย่างจริงจัง เพ่ือป้องกันมิให้เกิดภัยพิบัติอันมีสาเหตุมาจากไฟป่า แต่เดิมไฟป่าเกิดขึ้นในฤดูแห้งแล้งที่
สภาพอากาศร้อนและแห้งแล้ง ปัจจุบันไฟป่าทั้งหมดเกิดจากการกระท าของมนุษย์ทั้งท่ีตั้งใจและไม่ตั้งใจ ดังนั้นเพ่ือลด
ความถี่ของการเกิดไฟป่าให้น้อยลง เพราะเข้าใจว่าหลังจากนี้จะมีการเตรียมท าพ้ืนที่การเกษตรกัน จึงขอความร่วมมือ
จากพ่ีน้องประชาชน ดังนี้ 
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1. งดเว้นการจุดไฟป่าโดยเด็ดขาด 
2. หากมีความจ าเป็นต้องเผาในพ้ืนที่เกษตรกรรมใกล้พ้ืนที่ป่า ควรท าแนวกันไฟ และ ควบคุมการเผา

อย่างใกล้ชิดมิให้ลุกลามออกไป 
 

มติที่ประชุมฯ 

รับทราบ. ไม่มีผู้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

2.2 การจัดสร้างฝายชุมชน ห้วยแม่ก๋องจาง 
สารวัตรก านัน ต าบลผาปัง กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและ

สหกรณ์ สาขาแม่พริก เพ่ือร่วมกันสร้างฝายชุมชน กรรมการหมู่บ้านจึงได้จัดท าโดยการปรับปรุงฝายห้วยแม่ก๋องจาก 
หมู่ที่ 2 (โต้งครูอาวรณ์) คุณค่าของฝายชุมชน ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบนิเวศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 
ขาดแคลนแหล่งน้ า ที่ก าลังเป็นปัญหาส าคัญของสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน และตอนนี้ได้ด าเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 
5 เมษายน 2557 จึงเรียนให้ที่ประชุมทราบ 

ก านันธวัชชัย เทวะราช ได้กล่าวเสริมว่า เรื่องฝายชุมชน ในพื้นที่อ่ืนๆ บริเวณหมู่ 2 จะพยายามหา
งบประมาณและขอบริจาคปูนซิเมนต์ แล้วจะให้ประชาชนช่วยกันสร้างอีกหลายพ้ืนที่คาดว่าจะได้รับการสนับสนุนถ้า
ได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ แล้วจะแจ้งให้ประชาชนทราบในโอกาสต่อไป 
 

มติที่ประชุมฯ 

รับทราบ. มีผู้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
 

2.3 การแก้ปัญหาน  าเพื่อบริโภค อุปโภค ในชุมชน 
นายก าเนิด อ่ินค ามา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และประธานจัดการน้ าหมู่บ้าน กล่าวว่า ในปี พ.ศ.2557 ต าบลผา

ปังขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภคในครัวเรือนเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะหมู่ที่ 3-4-5 รวมถึงหมู่ที่ 1 ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต้นน้ ายังขาด
แคลนน้ า และจะต้องพ่ึงพาแหล่งน้ าบริโภคในหมู่ที่ 2 และมีบางท่านแสดงความคิดเห็นไม่เห็นด้วยที่จะให้หมู่อ่ืนๆ มา
ใช้แหล่งน้ าในพ้ืนที่หมู่ที่ 2 โดยเฉพาะกรณีบ่อบาดาลท่าตางข้าม ซึ่งในความเป็นจริงแล้วบ่อบาดาลท่าตางข้าม 
กรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 ได้จัดซื้อที่ดินในพ้ืนที่ตรงนั้นแล้ว จึงเป็นพื้นที่ของหมู่ที่ 3 และ อบต.แม่พริก ก็ได้มาปรับปรุง
จนใช้งานได้เพ่ือเป็นบ่อน้ าเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทุกหมู่บ้าน เมื่อหมู่ที่ 3 จะน าไปใช้ประโยชน์เพื่อ
แก้ปัญหาภัยแล้ง ก็ย่อมเป็นสิทธิ์ของหมู่ที่ 3 ถึงแม้ว่าบ่อน้ าดังกล่าวจะอยู่ในพื้นที่เขตหมู่ที่ 2 ก็ตาม 

ส าหรับบ่อน้ าในหมู่ที่ 2 คณะกรรมการน้ าก าลังจะปรับปรุงบ่อน้ าเก่าในโรงเรียนผาปังหลวงเพ่ือเป็นบ่อ
น้ าส ารองในกรณีฉุกเฉิน  เพ่ือเตรียมความพร้อมเนื่องจากภารกิจในการจัดบริการน้ าสะอาดในชุมชน เป็นบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการน้ าประจ าหมู่บ้านใช้อย่างเพียงพอ 

อีกประการณ์หนึ่งในคณะกรรมการ ขอแจ้งให้พ่ีน้องประชาชนทราบว่า ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557 นี้
ขอความร่วมมือจากพ่ีน้องประชาชนหมู่ที่ 2 ช่วยกันล้างและท าความสะอาดแท้งค์น้ าประปาหมู่บ้าน และซ่อมบ ารุง
ระบบท่อน้ าซึ่งช ารุด และก่อนวันเวลาดังกล่าวขอให้พ่ีน้องประชาชน ช่วยกักเก็บน้ าไว้ส ารอง เพราะจะต้องปิดระบบ
ประประปาหมู่บ้านเป็นเวลา 2 วัน 
 

มติที่ประชุมฯ 

รับทราบ. มีผู้เสนอแนะเพ่ิมเติม 
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2.4 การสรุปผลการด าเนินงานในการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2557 
นายบุญจง ประธานชมรมผู้สูงอายุหมู่ที่ 2 กล่าวว่า การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านนับว่าเป็นเรื่องท่ี

กลุ่มผู้สูงอายุ ได้รับบทบาทหน้าที่ให้เป็นผู้จัดงาน ร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนต าบลผาปัง เพ่ือจะให้มีการสืบสาน
เรียนรู้กันไประหว่างผู้สูงอายุ กับเด็กเยาวชน การด าเนินงานที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย และเป็นที่
ประทับใจของคณะผ้าป่า จากหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นลูกศิษย์ครูบาเสน เขมจาโร ซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ มาร่วมในการจัด
กิจการรมสงกรานต์ในครั้งนี้ และท่ีส าคัญอย่างยิ่งท าให้ผู้สูงอายุ และลูกหลานมีกิจกรรมร่วมกันสร้างความสุขให้กับ
ผู้สูงอายุเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับสภาเด็กและเยาวชน ประธานสภาเด็กและเยาวชนอยู่หมู่ที่ 3 ไม่สามารถมาร่วมประชุม
วันนี้ได้ 

การสรุปรายรับรายจ่าย การจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ของวัดผาปังกลาง และกลุ่มผู้สูงอายุ สภาเด็กและ
เยาวชน ยังไม่ได้สรุปผลการด าเนินงาน และมีการนัดหมายกันในวันที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ วัดผาปังหลวง จึงขอ
แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพียงแค่นี้ 

   
วาระท่ี 3 เรื่องเพื่อพิจารณา 

3.1 การพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนหมู่ที่ 2 
 
นายบุญยง ค าภิระปาวงศ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กล่าวว่า ตามท่ีพ่ีน้องประชาชนเห็นความเสียหายจากการ

เผาป่า ฝนไม่ตก ต าบลผาปังแล้งมา 1 ปีบางคนก็ได้ท านา บางคนก็ไม่ได้ท า และปีหน้าคาดว่าแล้งหนักกว่าเดิม “ป่า”
จะมีบทบาทส าคัญท าให้พ้ืนที่ชุ่มชื้น อุ้มดิน อุ้มน้ า แต่ทุกวันนี้ป่าสงวนแห่งชาตินับวันจะไม่มีคนช่วยดูแล มอดไม้
ประจ าหมู่บ้านก็จะมีเพิ่มข้ึน เป็นวิถีปฏิบัติและเป็นการปรับตัวของการจัดการทรัพยากรภายในชุมชนตามยุคสมัยการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมสิ่งแวดล้อมในยุคปัจจุบัน  

ดังนั้น การน าป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่หมู่ที่ 2 ให้เป็น”ป่าชุมชน”ก็คือป่าสงวนแห่งชาตินั่นแหละ แต่
ชุมชนเป็นผู้ช่วยดูแล ช่วยกันรักษา เฝ้าระวังไฟป่า ฟ้ืนฟูป่า และร่วมกันบริหารจัดการป่าอย่างเป็นระบบ สามารถ
จัดเก็บหาของป่า หรือน าทรัพยากรป่าไม้มาใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้แต่ต้องได้รับการอนุญาตจาก
คณะกรรมการป่าชุมชน ซึ่งหมู่บ้านจะต้องมีระเบียบปฏิบัติธรรมนูญหมู่บ้าน โดยการน าเสนอพ้ืนที่ ให้กรมป่าไม้
พิจารณา ซึ่งเชื่อมัน่ว่าการจัดการป่าชุมชน จะเป็นการให้เพื่อช่วยลดปัญหาความยากจน และความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมของคนในชุมชนบ้านผาปัง จากการถูกแย่งชิงทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาชุมชนผาปัง  และจะเป็นแนวทางหนึ่งใน
การรักษาพ้ืนที่ป่า และความสมบูรณ์ของนิเวศป่าไม้ เพ่ือให้ระบบนิเวศคงความสมดุล  เนื่องจากป่าชุมชนเป็นกลไกท่ี
ส าคัญที่เป็นช่องทางให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ จัดการ ฟ้ืนฟูให้ป่ามีความสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน และมีการใช้
ทรัพยากร และผลผลิตจากป่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือความมั่นคงแห่งชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้นเมื่อคนในชุมชน
มีความเป็นอยู่ดีขึ้น จึงไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นฐาน และที่ส าคัญยิ่งคือเพ่ิมความสามารถให้กับมนุษยชาติ ได้เรียนรู้การอยู่
อย่างสมดุลกับธรรมชาติ และด ารงชีพอยู่ได้อย่างมีความสุข 

นางเพียรทอง จินะสะทุ่ง กล่าวว่าป่าชุมชน หมายถึงจะต้องดูแลทั้งหมดเช่น จะต้องร่วมกันสร้างฝาย
ชุมชน ฝายชะลอน้ า ที่ดินหัวไร่ปลายนาในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ช่วยกันเฝ้าระวังไฟป่า และจัดตั้งกติกาชุมชนเพ่ือเป็น
ข้อบังคับให้ประชาชนในชุมชนช่วยกันปฏิบัติ แต่อยากถามว่าในกรณีพ้ืนที่หัวไร่ปลายนา ซึ่งเป็นที่ดินท ากินของเจ้าของ
ที่ดินกรรมสิทธิ์ และมีการปลูกต้นไม้ไว้ จะท าให้ประชาชนเสียประโยชน์หรือไม่ 

ก านันต าบลผาปัง ได้ตอบว่า ป่าชุมชน ในนี้หมายถึงป่าที่ช่วยกันดูแล และน ามาใช้ประโยชน์ได้ตาม
มาตรา 20 แต่ต้องผ่านคณะกรรมการป่าชุมชน เป็นผู้อนุญาตให้ใช้ประโยชน์ ประชาชนเจ้าของสิทธิ์ในบริเวณท่ีดินหัว
ไร่ปลายจะไม่เสียประโยชน์แต่ประการใด กลับได้ประโยชน์และปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายก าหนด 
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นางอาวรณ์  ฟั่นค าอ้าย กล่าวว่า บ้านดิฉันอยู่ติดกับพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติ ทุกปีต้องน ารถไถ ท าเป็น
แนวป้องกันไฟป่าทุกครั้ง ถ้ามีการจัดการอย่างเป็นระบบก็จะเป็นเรื่องดีมากๆ  

นายวิรัตน์ สีคง เสนอว่าวันนี้ประชาชนมาประชุมกันเยอะ ควรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการป่าชุมชน ไป
เลยเพ่ือก านันจะได้น าไปประกอบหลักฐานในการยื่นเสนอให้กับกรมป่าไม้ 

นายธวัชชัย เทวะราช กล่าวว่า ขอสรุปลักษณะที่ส าคัญของป่าชุมชน เป็นการจัดการทรัพยากรแบบ
องค์รวม ที่มองทรัพยากรต่างๆ ในชุมชนล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแม้จะให้ความส าคัญกับป่าแต่ไม่แยกส่วนกับการ
จัดการทรัพยากรทั้งหมด หรือกล่าวได้ว่าเป็นการจัดการเชิงระบบนิเวศป่าไม้ จะมปี่าที่ชุมชนใช้ประโยชน์ไม่ได้ และมี
ป่าชุมชนที่ใช้ประโยชน์ได้ สิ่งนี้เมื่อเข้าสู่กระบวนการ และเป็นมติที่ประชุมวันนี้แต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว กระผมใน
ฐานะก านันก็จะเป็นผู้น าเสนอจังหวัดเป็นขั้นตอนไป ดังนั้นถ้าชุมชนได้เลือกที่จะดูแลรักษาป่าแทนการท าลายป่า  
ชุมชนจึงต้องได้รับประโยชน์จากการรักษาป่าเป็นการทดแทน แตต่้องมีขอบเขตท่ีชาวบ้านสามารถจ าแนกขนาดของ
พ้ืนที่ได้ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นผืนป่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ที่มีการจัดการร่วมกันหลายชุมชนก็ได้  ซึ่งการก าหนด
ขอบเขตอาจจะกระท าร่วมกันระหว่างชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ก็ได้ ชุมชนมีอ านาจในการบริหารจัดการป่า
ชุมชนอย่างอิสระและสมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการ การร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจ จุดประสงค์และ
เป้าหมายของการจัดการป่าชุมชนต้องสอดคล้องกับความต้องการของคนส่วนใหญ่ในชุมชน และตอนนี้ทุกท่านได้
เข้าใจเรื่อง “ป่าชุมชน”แล้วจึงจะขอมติที่ประชุมพิจารณา “เห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบ”ในการพัฒนาต้นแบบการ
บริหารจัดการป่าชุมชนหมู่ที่ 2 ถ้าเห็นชอบให้ยกมือ และถ้าผู้ใดไม่เห็นชอบก็ยกมือ และจะเอาเสียงส่วนใหญ่ที่ร่วมกัน
ตัดสินใจของพ่ีน้องประชาชนหมู่ที่ 2 ในวันนี้เป็นการตัดสินที่เป็นอันสิ้นสุด และจะได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
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เห็นชอบ : 81 เสียง  ไม่เห็นชอบ : 0 เสียง งดออกเสียง  8 เสียง 
ดังนั้นจึงสรุปว่ามติท่ีประชุมเห็นชอบในการพัฒนาโครงการ พัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการป่าชุมชนหมู่ที่ 2 

 
3.2 การแต่งตั งคณะกรรมการป่าชุมชนหมู่ที่ 2 ชุดก่อตั้ง 
นายวิรัตน์ สีคง ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผาปัง และผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมชุมชนผู้สูงอายุ

ต าบลผาปัง เสนอว่าเพ่ือให้มีผู้รับผิดชอบในการด าเนินโครงการ และมีหน้าที่ ขอเสนอให้ที่ประชุมคัดเลือก และแต่งตั้ง
กรรมการป่าชุมชนชุดก่อตั้งก่อน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถด าเนินการต่อเนื่อง และหลังจากนั้นควรจัดท าธรรมนูญ
หมู่บ้าน ระเบียบป่าชุมชน ขึ้นมารองรับหน้าที่ในการปฏิบัติงานอีกครั้ง 

 
มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการป่าชุมชนหมู่ที่ 2 โดยมีรายชื่อ ต าแหน่งดังนี้ 

1. นายธวัชชัย เทวะราช ประธานกรรมการ 
2. นายบุญยง ค าภิระปาวงศ์ รองประธาน 
3. นายก าเนิด อินค ามา  รองประธาน 
4. นายไพรัตน์  คันธชุมภู กรรมการ 
5. นายถนอม เมืองเหมอะ กรรมการ 
6. นายบรรจง ศรีเมืองมูล กรรมการ 
7. นางเพียรทอง จินะสะทุ่ง กรรมการ 
8. นางจันทร์  ตาอ้ายเทือก กรรมการ 
9. นายสว่าง ปั่นสืบ  กรรมการ  
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10. นายภานุพงษ์  นิลเลิศ กรรมการ 
11. นางอรุณี  อ่ินค ามา  กรรมการ 
12. นายมี   เทพหลวง  กรรมการฝ่ายการเงินและบัญชี 
13. นางสุรางค์  นามเมือง กรรมการและเลขานุการ 

 
3.3 การก าหนดแผนการด าเนนิงาน และการบริหารจัดการป่าชุมชน หมู่ที่ 2 
นายธวัชชัย เทวะราช กล่าวว่าเพ่ือให้การด าเนินงานโครงการมีผลส าเร็จ จึงมีความจ าเป็นต้องจัดท า

แผนการบริหารจัดการป่าชุมชน ดังนั้นขอได้เชิญนายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง ประธานที่ปรึกษามูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 
ซึ่งมีความรู้ในเรื่องการจัดท าแผนชุมชน จะมาให้ค าแนะน าที่ประชุมวันนี้ 

นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง กล่าวว่า แผนงาน หมายถึง การก าหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของ
ชุมชน โดยเกิดข้ึนจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดท าแผนขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนหรือ
ท้องถิ่นของตนเอง ให้เป็นไปตามที่ต้องการและสามารถแก้ปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ คนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม
ก าหนด แนวทางและท ากิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน ยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ค านึงถึงศักยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นเป็นหลัก จึงกล่าวได้ว่า แผนชุมชนเป็นของชุมชน
ด าเนินการโดยชุมชนและเพ่ือประโยชน์ของชุมชนเอง ซึ่งแตกต่างจากแผนที่ภาครัฐจัดท าขึ้นเพ่ือการจัดสรร
งบประมาณเป็นหลัก หรือเป็นกระบวนการวิเคราะห์วินิจฉัยปัญหา ว่าคืออะไร และจะท าอะไร คือการวิเคราะห์
ทางเลือก  เป็นกระบวนการทางปัญญาที่ทรงพลัง เมื่อวิเคราะห์แล้วน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงซึ่งจะน าไปสู่การแก้ปัญหา 
กระบวนการจัดท าแผนชุมชนเป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง (Interactive Learning interaction)” ส าหรับการ
จัดท าแผนการบริหารจัดการป่าชุมชนผาปัง ในพ้ืนทีห่มู่ที่ 2 ไม่ใช่เรื่องใหมส่ าหรับต าบลผาปังเพราะในปัจจุบันก็
กรรมการหมู่บ้านก็ด าเนินการอยู่แล้ว เพียงแต่เพ่ิมงานเพิ่มคนให้มีหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจนและมีกฎหมายป่าไม้
รองรับ เพราะที่ผ่านมาส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือในนามคณะกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการมูลนิธิฯ ดังนั้น 
ส าหรับการขับเคลื่อนในพ้ืนที่หมู่ 2 จึงควรก าหนดความต้องการว่าจะท าอะไร ท าที่ไหน ท าเม่ือไหร่ วันนี้ใครมีอะไร ไม่
เข้าใจตรงไหนถามเพ่ิมเติมได้  
 

มติที่ประชุมฯ :  แผนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการป่าชุมชน หมู่ที่ 2 สรุปได้ดังนี้ 
1) แผนฟื้นฟู และส่งเสริม : ปลูกป่าเพ่ิมเติม จัดท าฝายชุมชน ฝายชะลอน้ า โดยการมีส่วนร่วมใน

ชุมชน และร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
2) แผนเฝ้าระวังและป้องกันไฟป่า : จัดระบบมาตรการเรียนรู้ ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชน และ

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน 
3) แผนสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มทางสังคมร่วมจากการบริหารจัดการป่าชุมชน : จัดท าธรรมนูญชุมชน 

บริหารจัดการป่าชุมชน ร่วมกับ ธกส. กรมป่าไม้ จัดตั้งธนาคารต้นไม้  
 

วาระท่ี 4 เรื่องอ่ืนๆ  
นายรังสฤษฏ์ คุณชัยมัง กล่าวเพ่ือความสมดุลในการด ารงชีวิตของต าบลผาปังทั้งต าบล การด าเนินงาน

เพ่ือการบริหารจัดการป่าชุมชน ควรจะท าทั้ง 5 หมู่บ้าน เพราะว่าพ้ืนที่ และภูมิประเทศ ของต าบลผาปังป่าสงวน
แห่งชาติในต าบลอื่นๆ อาจท าได้ยาก แต่ต าบลผาปังเป็นพื้นที่ติดกันทั้งต าบล มีป่าเดียวกัน ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ราษฎรหมู่ที่ 1-2 มีที่ดินท ากินอยู่หมู่ที่ 3-4-5 เพราะหมู่ท่ี 1-2 ไม่มีพ้ืนที่ท ากิน แต่เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ติดภูเขา 
เป็นเขตต้นน้ า แต่สภาพพ้ืนที่มันก็แบ่งกันโดยธรรมชาติ ทั้ง 2 ลักษณะ คือ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 เป็นเขตต้นน้ า ก็มุ่งสร้าง
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ฝาย ปลูกป่า เพ่ิมเติม และเฝ้าระวังไฟป่า ส าหรับหมู่ที่ 3-4 เป็นพื้นที่ราบ เป็นป่าเต็งรัง เป็นทุ่งนา และส่วนใหญ่ก็เป็น
เขตท่ีท ากินของคนหมู่ที่ 1-2 ด้วย โซนนี้จะน่าเป็นป่าชุมชนประเภทป่าเศรษฐกิจ ปลูกป่า เฝ้าระวังการเผาป่า มีเห็ด
ถอบ มีเห็ดทุกประเภท มีสมุนไพรป่า ส าหรับหมู่ที่ 5 ซึ่งเป็นพื้นที่เขตป่าสมบูรณ์ และส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่ มีสภาพทั้ง
เป็นที่ดินท ากิน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ และเป็นพ้ืนที่ต้นน้ า ก็จัดเป็นป่าชุมชนประเภทอนุรักษ์ และเป็นพ้ืนที่สร้าง
มูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยวตามวิถีชุมชนได้ ซึ่งเห็นควรอย่างเป็นเพียงแนวคิดข้อเสนอแนะในที่ประชุมฯ เพราะใน
ความจริงแล้วการจัดการ ดิน น้ า ป่า ก็เป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ของแผนพัฒนาชุมชนผาปัง 20 ปี(2547-2567) อยู่แล้ว 
มันเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายการด าเนินตามแผนที่ก าหนดไว้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2552-2562 บางหมู่บ้านได้ด าเนินงานมาตั้งแต่
ปี 2552 อาทิเช่น หมู่ที่ 3 หมู่ 5 แตย่ังไม่ได้ท าเป็นระบบร่วมกับกรมป่าไม้ อย่างจริงจัง แต่ก็ขับเคลื่อนในการบริหาร
จัดการที่ดินร่วมกับกรมที่ดิน เพ่ือต้องการเคลียร์เรื่องที่ดินท ากินให้ชัดเจน ดังที่ทุกหมู่บ้านได้ทราบและก าลัง
ด าเนินงานอยู่ในขณะนี้ 

ก านันธวัชชัย เทวะราช กล่าวเห็นด้วยในหลักความคิดที่คุณรังสฤษฏ์ เสนอ ซึ่งน่าจะน าเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการต าบล ในการประชุมวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องประชุมกอไผ่ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละ
หมู่บ้านได้แสดงความคิดเห็นเพ่ิมในการประชุมชนกรรมการต าบลต่อไป 

นายจินดา ฟ่ันค าอ้าย กล่าวว่า ถ้ากรณีจัดท าเป็นการบริหารจัดการป่าชุมชนทั้งต าบล น่าจะร่วมกันท าที่
หมู่ที่ 2 ขับเคลื่อนให้หมู่บ้านอ่ืนเห็นผลก่อน และค่อยขยายเป็นเครือข่ายหมู่บ้านต่างๆ ครบทุกหมู่บ้านในต าบลผาปัง 

อาจจะมีความจ าเป็นต้องรวมหมู่บ้านข้างเคียง ต าบลข้างเคียงท่ีมีเขตป่าติดต่อกัน โดยเฉพาะบ้านาเบี้ย อ าเภอเถิน 
จังหวัดล าปาง บ้านแม่ปุ ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง เป็นต้น 
 
 

มติที่ประชุมฯ : เห็นชอบให้ด าเนินงานในพ้ืนที่หมู่2 เป็นศูนย์กลาง และขยายผลให้ครบทุกหมู่บ้านตามแผนพัฒนา
ชุมชนผาปัง 20 ปี ที่ก าหนดไว้ และควรน าเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการต าบล และคณะกรรมการบริหารมูลนิธิฯ 
เพ่ือการเชื่อมโยงเป็นระบบการบริหารจัดการ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่2 เรื่อง ส่งเสริม ฟ้ืนฟู บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน ตามแผนพัฒนาชุมชนผาปัง 20 ปี(2547-2567) 

 
ปิดประชุมเวลา 

24.00 น 

02/05/2557 
 

ผู้บันทึกการประชุม 
 
 

นางสุรางค์ นามเมือง 

สารวัตรก านัน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

นายธวัชชัย เทวะราช 

ก านันต าบลผาปัง 
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3.4 ผลการด าเนินงาน 
3.4.1 การบริหารจัดการแผนงาน และขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จากการสรุปผลการด าเนินงานกลางปี Half year Plan ประจ าปี พ.ศ.2559 ในการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ได้สรุปผลการด าเนินงานการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อง การส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน ตามแผนพัฒนาชุมชนผาปัง 20 ปี
(2547-2567) เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมกอไผ่ หมู่ที่ 3 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง  
สรุปได้ดังนี้ 

1 หมู่ที่ 1-2-5 ต าบลผาปัง เป็นพ้ืนที่ต้นน้ า การบริหารจัดการป่าชุมชนในพ้ืนที่จึงมุ่งเน้นในการส่งเสริม
ให้มีการจัดท าฝายชะลอน้ า ฝายชุมชน และการเฝ้าระวังป้องกันไฟป่า เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า และสร้างความสมดุลทาง
ธรรมชาติ โดยมีคณะกรรมการป่าชุมชน หมู่ที่ 2 เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 

1.1 ศูนย์กลางป่าชุมชนต าบลผาปัง หมู่ที่ 2 จ านวน 977 ไร่  ประกาศข้ึนทะเบียนแล้ว 
1.2 เครือข่ายป่าชุมชนหมู่ที่ 1 จ านวน 6,784 ไร่   ประกาศข้ึนทะเบียนแล้ว 
1.3 เครือข่ายป่าชุมชนหมู่ที่ 5 จ านวน 15,500 ไร่  รอประกาศขึ้นทะเบียน 
1.4 เครือข่ายป่าชุมชนหมู่ที่ 3 จ านวน 800 ไร่   ประกาศข้ึนทะเบียนแล้ว 
1.5 เครือข่ายป่าชุมชนหมู่ที่ 4 จ านวน 300 ไร่   ประกาศข้ึนทะเบียนแล้ว 

2 หมู่ที่ 3-4 เป็นพื้นที่ท ากินตามกรรมสิทธิ์ของคนทั้งต าบล ป่าชุมชนในพ้ืนที่จะมีสภาพเป็นป่าเต็งรัง 
พ้ืนที่ดินปนทราย และหินลูกรัง เป็นพื้นที่แล้งน้ า การบริหารจัดการป่าชุมชนในพื้นที่จึงมุ่งเน้นในการส่งเสริมให้มีการ
ปลูกป่า(ไผ่) และเฝ้าระวังห้องกันไฟป่า เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า ให้มีความชุ่มชื้น และสร้างความสมดุลทางธรรมชาติ โดยมี
คณะกรรมการป่าชุมชน หมู่ที่ 3-4 ร่วมขับเคลื่อนในการบริหารจัดการป่าชุมชน(โซนเศรษฐกิจ) 

 

ตารางสรุปแผนด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน (เริ่ม พ.ศ.2552 -2562) 

เร่ิม พ.ศ. กิจกรรม งบประมาณ/รายได ้
(บาท) 

หน่วยงานความ
ร่วมมือ 

หมู่บ้าน/พืน้ที่
ด าเนินกิจกรรม 

2552-ปัจจุบนั การป้องกัน และเฝ้าระวังป่าชมุชน    
 - ประชุมรณรงค์เฝ้าระวังไฟป่า 25,000/คร้ัง เงินสะสมหมูบ่้าน 1/2/3/4/5 
 - อบรม-ศึกษาดูงาน กรมป่าไม ้ กรมป่าไม ้ 1/2/3/4/5 
 - ปฏิบัติการพืน้ที่แต่ละหมู่บ้าน 100,000/ปี กรมป่าไม/้มูลนิธิฯ 1/2/3/4/5 

2556-ปัจจุบนั การฟื้นฟู และส่งเสริม    
 - การปลูกปา่ไผ่เฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ 
พระบรมราชนิีนาถประจ าป ี 50 ไร/่
ปี 

50,000/ปี 
มูลนิธิพฒันาชุมชน

ผาปงั 

3/4 

 - ร่วมขับเคลื่อนการปลูกปา่ไผ่เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สริิ
กิตต์ พระบรมราชินนีาถในพื้นที่
จังหวัดล าปางประจ าปี 2558 
จ านวน 1,000 ไร่ (100,000 กล้า) 

งบประมาณ 
(ทสจ.ล าปาง) 

ส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
จังหวัดล าปาง 

- 
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 - ร่วมขับเคลื่อนการปลูกปา่ไผ่เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้สริิ
กิตต์ พระบรมราชินนีาถในพื้นที่
จังหวัดล าปางประจ าปี 2559 
จ านวน 1,000 ไร่ (100,000 กล้า) 

งบประมาณสภา
เกษตรจังหวัด

ล าปาง (ด าเนนิการ
เอง) 

สภาเกษตรจังหวัด
ล าปาง 

- 

 - จัดท าฝายชุมชนเฉลิมพระเกียรติ
ร่วมกับ กฟภ. (2 ฝาย) เสาไฟฟา้เก่า
2557 

200,000 
การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค(กฟภ) 

3/5 

 - จัดท าฝายชะลอน้ าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกับ ธกส.(12 ฝาย) 2558 

250,000 ธนาคารเพื่อ
การเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร
(ธกส) 

1/2 

 - จัดท าฝายชะลอน้ าชุมชนเฉลิมพระ
เกียรติร่วมกับ กรมป่าไม้ (200 ฝาย) 
(2559) 

400,000 กรมป่าไม ้ 5 
 
 

 - จัดท าฝายชะลอน้ ากึ่งถาวรเฉลมิพระ
เกียรติร่วมกับ บ.โตโยต้า พร้อม
ระบบสง่(1 ฝาย) 2558 

35,000 
บริษัท โตโยต้า

ภาคเหนือ 

1/2 

 - จัดท าฝายชะลอน้ าร่วมกับอ าเภอแม่
พริก(20 ฝาย) 2557 

20,000 
อ าเภอแม่พริก 

1/2 

 - จัดท าฝายชะลอน้ าจิตอาสาพฒันา
ชุมชนผาปัง(100 ฝาย) 2556-2559 

100,000 แต่ละครัวเรือน
บริจาคทรัพย์สนิ 
และปนูซิเมนต ์

1/2 

2555-ปัจจุบนั การสรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม 
Creating Shared Values : CSV 

 
 

 

 - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนสมุนไพร
พื้นบา้น 

100,000 กู้ธนาคารเพื่อการ
ลงทุน 

3 

 - พัฒนาวิสาหกิจเพาะกล้าไผ่ 500,000 มูลนิธิพฒันาชุมชน
ผาปงั 

3 

2555 - พัฒนาวิสาหกิจแปรรูปเยื่อไผ่
(ภาชนะ) 

2,000,000 กู้ธนาคารเพื่อการ
ลงทุน/กระทรวง

พลังงาน 

3 

(2557-2558) - พัฒนาวิสาหกิจผลิตตะเกียบ(ไผ)่ 500,000 การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค(กฟภ) 

3 

 - พัฒนาวิสาหกิจผลิตถ่านไผ่(พลงังาน) 500,000 กู้ธนาคารเพื่อการ
ลงทุน 

3 

 - พัฒนาวิสาหกิจผลิตถ่านไผ่
ประสิทธิภาพคาร์บอนสูง(เวชส าอาง) 

500,000 มูลนิธิพฒันาชุมชน
ผาปงั/องค์การ
เภสัชกรรม(อภ) 

3 
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เร่ิม พ.ศ. กิจกรรม งบประมาณ/รายได ้
(บาท) 

หน่วยงานความ
ร่วมมือ 

หมู่บ้านพืน้ที่
ด าเนินกิจกรรม 

 - พัฒนานวัตกรรมชุมชนผูสู้งอายุ(ไผ่) 50,000 มูลนิธิพฒันาชุมชน
ผาปงั/กรมการ
ศาสนา/อบต.แม่

พริก 

2 

 - พัฒนานวัตกรรมพลังงานชุมชน(ไผ่) 1,000,000 มูลนิธิพฒันาชุมชน
ผาปงั 

3 

 - เชื่อมโยงโครงข่ายความร่วมมือด้าน
การท่อเที่ยวตามวิถีชุมชนร่วมกับ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

อยู่ระหว่างการ
ออกแบบ 

อยู่ระหว่างการ
ออกแบบ 

1/2/3/4/5 

หมายเหตุ :  
ไผ่ ที่ใช้ในการผลิตนวัตกรรม ตา่งๆ ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เปน็ไผท่ี่ปลูกในที่ดินกรรมสิทธิ์ ไมม่ีการน าไผ่ในเขตปา่ชุมชนมาใช้

ประโยชน์แต่อย่างได 
2558-ปัจจุบนั พัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการป่า

ชุมชน หมู่ที่ 1 หมู่ 2 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่
ที่ 5  

   

 - ศึกษาดูงาน เครือข่ายป่าชุมชน โตโยตา้ โตโยตา้ 1/2/3/4/5 
 - เชื่อมโยงโครงข่ายความร่วมมือด้าน

การท่อเที่ยวตามวิถีชุมชนระหวา่งปา่
ชุมชนแตล่ะหมู่บา้น 

ไม่มีงบประมาณ มูลนิธิพฒันาชุมชน
ผาปงั 

1/2/3/4/5 

2558–ปัจจุบนั การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกใน
ชุมชน (ธนาคารต้นไม้) 

   

 - ประชุมตั้งกรรมการธนาคารตน้ไม้
ประจ าหมู่บา้น 

ธกส.ด าเนินการเอง มูลนิธิพฒันาชุมชน
ผาปงั/ธกส. 

1/2/3/4/5 

 - ส ารวจต้นไม้ในทีด่ินกรรมสิทธิ์/
เอกสารสิทธิ์ที่ปา่ไม้อนุญาต 

ต้นละ 1 บาท ธกส. 1/2/3/4/5 

2558-ปัจจุบนั ธรรมนูญหมู่บ้าน ไม่มีงบประมาณ คณะกรรมการ
หมู่บ้าน 

 

 - รายได้จากการบริหารจัดการปา่
ชุมชน (เห็ด) 

 แต่ละครัวเรือนใน
ชุมชน 

3/4 

 - รายได้จากการบริหารจัดการปา่
ชุมชน (อึ่งอ่าง) 

 แต่ละครัวเรือนใน
ชุมชน 

3/4 

 - รายได้จากการบริหารจัดการปา่
ชุมชน(สมนุไพรพืน้บา้น) 

 แต่ละครัวเรือนใน
ชุมชน 

3/4 

 - รายได้จากการบริหารจัดการปา่
ชุมชน(ผักปา่) 

 แต่ละครัวเรือนใน
ชุมชน 

2/3/4 

 - รายได้จากการบริหารจัดการปา่
ชุมชน (หน่อไม้) 

 แต่ละครัวเรือนใน
ชุมชน 

1/2 
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แผนภูมิกลยุทธ์การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนผาปัง 20 ปี 
 

จากตารางสรุปแผนด าเนินงานยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริม ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (เริ่ม พ.ศ.2552 -2562) และแผนภูมิกลยุทธ์การขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนผาปัง 20 ปี จะพบว่าการด าเนินงานต่างๆ เป็นความร่วมมือเพ่ือการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่า
ชุมชนที่ร่วมสรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคม Creating Shared Values : CSV ระหว่างหน่วยงานความร่วมมือภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนต าบลผาปัง และยกระดับความร่วมมือพัฒนาเป็นกิจการเพ่ือสังคม Social 
enterprise โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

3.4.2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
 

การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและฟื้นฟู 
การมีส่วนร่วมของประชาชนต าบลผาปัง ในการพัฒนาชุมชนผาปัง 20 ปีตามแผนด าเนินงานยุทธศาสตร์

ที่ 2 การส่งเสริม ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน (เริ่ม พ.ศ.2552 -2562) 
นั้นอาจกล่าวได้ว่าโดยพ้ืนฐานสังคมชนบทในต าบลผาปัง หรือพ้ืนที่ข้างเคียง ล้วนอาศัยพ่ึงพาป่า เพ่ือปัจจัย 4 ซึ่งได้แก่ 
แหล่งอาหาร ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค  และเครื่องนุ่งห่ม ที่มีความส าคัญต่อชีวิตมาเป็นเวลานานแล้ว  นอกจากนี้
ชาวบ้านยังได้พ่ึงพาน้ าที่มีต้นธารจากป่าเพ่ือการเกษตร  อาศัยผลผลิตจากป่าเป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการท า
เกษตรกรรม  อีกท้ังป่ายังเป็นแหล่งที่มาของความเชื่อ ที่ชาวบ้านในต าบลผาปังยังมีความเชื่อผี พราหมณ์ พุทธ ครบ
ทุกศาสนาก็ว่าได ้ ประเพณีพ้ืนบ้านเดิม ซึ่งเป็นรากฐานความสัมพันธ์ของชุมชน บทบาทของป่าต่อความอยู่รอดของ
ชุมชน จึงมีมาเนิ่นนาน และไม่สามารถแยกจากกันได้ ชุมชนผาปัง หรือกลุ่มชนชาติพันธุ์คนเหนือเสียงเหน่อกลุ่มนี้ มี
วัฒนธรรม และวิถีปฏิบัติในการจัดการและดูแลรักษาป่า เช่นความเชื่อเรื่องผีที่ดูแลป่า รักษาต้นน้ า มีแบบแผนการใช้
ทรัพยากรจากป่าอย่างรู้คุณค่า และมีกุศโลบายในการรักษาความสมบูรณ์ของป่าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆ อาทิ เช่น ตั้ง
ศาลเจ้าพ่อในป่า บวชป่า ท าบุญผีต้นน้ า กลยุทธ์เหล่านี้จึงเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ีต าบลผาปังที่สืบ
สานกันมาจาก    “รุ่นสู่รุ่น” 

เป้าหมาย 47-67

2  ปี

การผลิต(ปลูก)

แก้ปัญหาหนี สินเก ตรกร พื นท่ีต้นแบบวิจัย

เพิ่มข้ึน
10 %

เพ่ิมขึ้น
10 % 1 ศูนย์

ทุน
                    

          
                
                   ทุน

การพัฒนาเพื่อการ
ลงทุน สนับสนุน
ความร่วมมือจาก
หน่วยงานภาครัฐ/
รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

ทุน
            
         

                
     

การเช่ือมโยงโครงข่าย
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

การค้า การตลาด การ
ผลิตระดับชุมชนและ

ระดับภูมิภาค

คู่คา้ทางการตลาด

ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน

กิจการเพ่ือสังคม

มูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปังวิสาหกิจชุมชนผาปัง

ชุมชนเข้มแข ง
และพ ง่ตนเองย่ังยืน

Social Business
Social Enterprise

Creating Shared Value
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กิจกรรมการท าบุญต้นน้ า และการบวชป่าประจ าปี 2559 ของชุมชนต าบลผาปังทั้ง 5 หมู่บ้าน ภายใต้

ความเชื่อทางศาสนา “ผี” “พราหมณ์” “พุทธ” ของชุมชนจาก “รุ่นสู่รุ่น”  
 

  
กิจกรรมการท าบุญต้นน้ า และการบวชป่าประจ าปี 2558 ของชุมชนต าบลผาปังทั้ง 5 หมู่บ้าน ภายใต้

ความเชื่อทางศาสนา “ผี” “พราหมณ์” “พุทธ” ของชุมชนจาก “รุ่นสู่รุ่น”  
 

ด้วยความแตกต่างหลากหลายไปตามภูมินิเวศ และวัฒนธรรมในแต่ละแห่ง แม้ว่าชุมชนผาปังจะเป็นทั้ง
พ้ืนที่ต้นน้ า และพ้ืนที่แห้งแล้ง เพราะอยู่ในเขตเงาฝน การมีส่วนร่วมในชุมชนผาปัง จะปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมระดับ
ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น จนเป็นวัฒนธรรมชุมชน ท้องถิ่น แสดงว่ากลุ่มคนพ้ืนเมืองคนเหนือเสียงเหน่อประชาชน
ต าบลผาปังแห่งนี้ มีการกระบวนการสร้างจิตส านึก และสร้างความตระหนักถึงความส าคัญในการดูแลรักษาทรัพยากร
ป่าไมจ้าก”รุ่นสู่รุ่น”อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจ าปี 2559 ของชุมชนต าบลผาปังทั้ง 5 

หมู่บ้าน ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-13 

 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจ าปี 2558 ของชุมชนเครือข่ายป่าชุมชนต าบล

ผาปัง หมู่ที่ 3  ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติประจ าปี 2558 ของชุมชนต าบลผาปังทั้ง 5 

หมู่บ้าน ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าฝายชะลอน้ า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ กรมป่าไม้ ในพื้นที่ป่าชุมชน

บริเวณต้นน้ า หมู่ที่ 5 จ านวน 200 ฝาย ประจ าปี 2559 ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-14 

 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าฝายชะลอน้ า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประจ าปี 

2558 ของชุมชนต าบลผาปัง หมู่ที่ 2 ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าฝายชุมชน ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประจ าปี 

2557 ของชุมชนต าบลผาปัง หมู่ที่ 2 ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าฝายชะลอน้ า ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ประจ าปี 

2557-2559 ของชุมชนต าบลผาปัง หมู่ที่ 2 ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-15 

 

 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการจัดท าฝายชุมชน และฝายชะลอน้ า ด้วยพลังจิตอาสาของชุมชนแต่ละ

หมู่บ้าน โดยแบ่งเป็นตามล าห้วย และผู้ใช้น้ าเพ่ือการเกษตรในแต่ละพ้ืนที่ จ านวน 100 ฝาย ประจ าปี 2556-2559 ที่
สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
“องค์ความรู้”ด้วยปัญญาปฏิบัติศึกษา เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Interactive Leaning เป็น

กระบวนการมีส่วนร่วมที่มีความจ าเป็นที่สุด ที่คณะกรรมการป่าชุมชนผาปัง โดยเฉพาะหมู่ที่ 2 ให้ความส าคัญเป็น
กรณีพิเศษ เพราะเป็นพ้ืนที่ป่าไม้ทีมีความหลากหลายทางชีวิภาพ ดังนั้นเพื่อสร้างกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ตัดสินใจ และร่วมเป็นเจ้าของป่าชุมชนอย่างยั่งยืนนั้น จึงจ าเป็นต้องมีกระบวนการเรียนรู้จากชุมชนอ่ืนๆ ศึกษาดูงาน
เพ่ิมเติม เพื่อน าเทคนิคต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ต าบลผาปัง  

 

  
การศึกษาดูงานการบริหารจัดการป่าไผ่ชุมชนหมู่ที่ 8 ต าบลปงเตา อ าเภองาว จังหวัดล าปาง อีกหนึ่ง

กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการดูแลป่าไผ่  จ านวน 2,800 ไร่ ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการ
จัดการสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-16 

 

  

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น คนในชุมชนผาปังมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนด แนวทาง

ร่วมท ากิจกรรมการพัฒนา และเป็นเจ้าของร่วมกัน ยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ค านึงถึงศักยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสรรค์สร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วมในชุมชนเป็นหลักโดย
การจัดท า “ธรรมนูญต าบลผาปัง” 
 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น คนในชุมชนผาปังมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนด แนวทาง

ร่วมท ากิจกรรมการพัฒนา และเป็นเจ้าของร่วมกัน ยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ค านึงถึงศักยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสรรค์สร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วมในชุมชนเป็นหลักโดย
การจัดท า “ธรรมนูญหมู่บ้าน” หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 

 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-17 

 

  
กิจกรรมการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น คนในชุมชนผาปังมีส่วนร่วมคิด ร่วมก าหนด แนวทาง

ร่วมท ากิจกรรมการพัฒนา และเป็นเจ้าของร่วมกัน ยึดหลักการพ่ึงตนเอง ลดการพ่ึงพิงภายนอก ค านึงถึงศักยภาพ 
ทรัพยากร ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือสรรค์สร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วมในชุมชนเป็นหลักโดย
การจัดท า “ธรรมนูญหมู่บ้าน” หมู่ที่ 1,4,5 
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกันไฟป่า 

ทั้งอดีต-ปัจจุบัน หน่วยงานภาครัฐ โดยกรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีนโยบาย 
และกฎหมายในการหยุดการเผา ท าลายป่าก็ตาม พ้ืนที่ป่าไม้ของชุมชนผาปังมีปริมาณเพ่ิมข้ึน แต่ก็มีบางพ้ืนทีต่้นไม้
ตายเพราะการเผาป่าในเขตพ้ืนที่ต้นน้ า จากกลุ่มล่าสัตว์ป่า ในหมู่ที่ 1-2-5 และการเผาป่า เพ่ือต้องการผักป่า เห็ดถอบ 
ในพ้ืนที่ป่าเต็งรัง ซึ่งเป็นพ้ืนที่แล้งน้ าในป่าชุมชนหมู่ที่ 3-4  และการท าลายป่ายังด ารงอยู่ กระบวนทัศน์ของคนท้องถิ่น  
และกฏหมายป่าไม้ที่ไม่เอ้ือ ถือเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนที่
อยู่ในพื้นที่เขตอนุรักษ์  ซึ่งสร้างผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชุมชน และทรัพยากรป่าไม้อย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้ 

 

  
 

บ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบลผาปังทุกหมู่บ้านมีความพยายาม ลดการเผาป่าในช่วงฤดู
ใบไม้ร่วง และให้มีการบริหารจัดการที่หลากหลายทั้งท าแนวป้องกันไฟป่า ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย รณรงค์ขอ
ความร่วมมือกับประชาชน เน้นย้ าในการประชุมประจ าเดือน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ที่จะป้องกันไฟป่าที่เกิดจากน้ ามือ
ประชาชนในพื้นท่ีได้ ซึ่งการสรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการป่าชุมชน และกรรมการหมู่บ้านที่ผ่านมา ได้มี
ข้อเสนอแนะให้น าเข้าเป็นข้อบังคับและวางมาตรการณ์ลงโทษทางสังคม และก าหนดค่าปรับส าหรับผู้กระท าความผิด
ไว้ในธรรมนูญหมู่บ้าน/ต าบล รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถน าเศษวัสดุที่เกิดจากป่า มา
ผลิตเป็นเชื้อเพลิงก้อน หรือปุ๋ย แต่ก็ด้วยกฎหมายป่าไม้ที่ไม่เอ้ือต่อการด าเนินงาน จึงยังไม่สามารถด าเนินการใดๆ ได้ 

  



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-18 

 

 
 

การมีส่วนร่วมในการท าแนวป้องกันไฟป่า ของประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชน
ทั้งต าบล โดยใช้งบประมาณโครงการป่าชุมชนหมู่ที่ 2 และจิตอาสา ร่วมกันบริหารจัดการป้องกันไฟป่าบริเวณป่า
ชุมชนหมู่ที่ 2 แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันไฟป่า ที่เกิดจากการเผาของประชาชนในพ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ข้างเคียง(บ้าน
นาเบี้ย) ต าบลนาโป่ง อ าเภอเถิน ซึ่งมีท่ีดินท ากิน และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ในบริเวณเดียวกัน 

 
 

 
 

 
การมีส่วนร่วมในการท าแนวป้องกันไฟป่า ของประชาชนหมู่ที่ 2 บ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชน

ทั้งต าบล โดยใช้งบประมาณโครงการป่าชุมชนหมู่ที่ 1-2 และจิตอาสาหมู่ที่ 3-4-5 ร่วมกันบริหารจัดการป้องกันไฟป่า
บริเวณป่าชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันไฟป่า ที่เกิดจากการเผาของประชาชนใน
พ้ืนที่ หรือพ้ืนที่ข้างเคียง(บ้านโป่งขาม) ต าบลแม่ปุ อ าเภอแม่พริก ซึ่งมีที่ดินท ากิน และใช้ประโยชน์จากป่าชุมชน ใน
บริเวณเดียวกัน 
 

  
การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และป้องกันการตัดไม้ท าลายป่า ของเครือข่ายป่าชุมชนทั้งต าบล โดยจิต

อาสาของคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันตั้งจุดเฝ้าระวังบริเวณป่าชุมชนหมู่ที่ 3 บ้านผาปังกลาง  
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3.4.3 การสร้างมลูค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV 
การพัฒนาให้ “คนอยู่กับป่า” “กฎหมายอยู่คน”ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทาง

ธรรมชาติ ชุมชนผาปังหลวง เครือข่ายชุมชนในต าบลผาปังทั้ง 5 หมู่บ้าน  อ าเภอแม่พริก จังหวัดเป็นอีกหนึ่งวิธีคิด วิธี
ท า ที่กฎหมายก าหนด สามารถบริหารจัดการทั้งระบบนิเวศ ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม วิถีวัฒนธรรมชุมชน ให้อยู่
ร่วมกันได้อย่างมีความสุข โดยการบริหารจัดการป่าชุมชน ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared 
Values : CSV ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นทางออก เป็นการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยรูปแบบ
กิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  กล่าวคือ การสร้างคุณค่าร่วมต้องผนวกเข้ากับความสามารถในการแสวงหา
ก าไร และการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันขององค์กร โดยใช้ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญหลักของกิจการใน
การสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน ด้วยปัญญาปฏิบัติศึกษา เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Interactive 
Leaning 

 

  
  

  
“เห ดโคน และเห ดเผาะ”เห็ดป่าในป่าชุมชน ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared 

Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลผาปัง มีปริมาณมาก และเป็นพื้นที่ “ปลอดสารเคมี” จึงได้รับ
ความนิยมเพ่ือการบริโภคสูงสุด ในกลุ่มพ้ืนที่จังหวัดล าปางตอนใต้ และพ้ืนที่ข้างเคียงเฉลี่ย 2,000,000 บาท/ปี 
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3-20 

 

  
“เห ดระโงก และเห ดหล่ม” เห็ดป่าในป่าชุมชน ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared 

Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลผาปัง มีปริมาณมาก และเป็นพื้นที่ “ปลอดสารเคมี” จึงได้รับ
ความนิยมเพ่ือการบริโภคสูงสุด ในกลุ่มพ้ืนที่จังหวัดล าปางตอนใต้ และพ้ืนที่ข้างเคียงเฉลี่ย 1,000,000 บาท/ปี 

  
“ผักหวานป่าและผักสาบ”ผักพ้ืนบ้านในป่าชุมชน ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating 

Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของ
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลผาปัง มีปริมาณมาก สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (นิยมจัดเก็บมาบริโภคในครัวเรือน) 

  
“ผักพ่อค้าตีเมียและผักบอนเต่า”ผักพ้ืนบ้านในป่าชุมชน ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating 

Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของ
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลผาปัง มีปริมาณมาก สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (นิยมจัดเก็บมาบริโภคในครัวเรือน) 
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“ผักหนาม” อาหารพื้นบ้านที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วย

รูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลผาปัง มีปริมาณมาก สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (นิยมจัดเก็บมา
บริโภคในครัวเรือน) 

 

  
“อ่างอ่าง” สัตว์พ้ืนบ้านในป่าชุมชน ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : 

CSV ด้วยรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลผาปัง มีปริมาณมาก สร้างรายได้เฉลี่ย 500,000 บาท/ปี 

 

  
“ปลาไหลเผือก” สมุนไพรพ้ืนบ้านจากป่าชุมชน ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared 

Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลผาปัง มีปริมาณมาก สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (นิยม
จัดเก็บมาบริโภคในครัวเรือน) 
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“ก าแพงเจ ดชั น” สมุนไพรพ้ืนบ้านจากป่าชุมชน ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared 

Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้าง
คุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลผาปัง มีปริมาณมาก สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (นิยม
จัดเก็บมาบริโภคในครัวเรือน) 

  
“มะขามป้อมและมะเม่า” สมุนไพรพ้ืนบ้านจากป่าชุมชน ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating 

Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของ
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในพ้ืนที่ป่าชุมชนต าบลผาปัง มีปริมาณมาก สร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายใน
ครัวเรือน (นิยมจัดเก็บมาบริโภคในครัวเรือน) 

  
“ไผ่”พืชปัจจัย 6 (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค พลังงาน อุตสาหกรรม) ความต้องการ

ของมนุษย์ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social 
enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน  
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“กล้าไผ่”พืชปัจจัย 6 (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค พลังงาน อุตสาหกรรม) ความ

ต้องการของมนุษย์ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ในรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม 
Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบัน
ต าบลผาปังเป็นศูนย์กลางการน าทรัพยากร มาใช้ประโยชน์และบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความ
สมดุลทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ มีรายได้เฉลี่ย 1,000,000 บาทต่อปี 

  
“ไผ่อาหาร”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการ

เพ่ือสังคม Social enterprise  ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมใน
วิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปังเป็นศูนย์กลางการน าทรัพยากร มาใช้ประโยชน์
และบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพมีรายได้เฉลี่ย 
500,000 บาทต่อปี 

 

  
“ไผ่อาหาร”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการ

เพ่ือสังคม Social enterprise  ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมใน
วิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปังเป็นศูนย์กลางการน าทรัพยากร มาใช้ประโยชน์
และบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรายได้ ลด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน (นิยมจัดเก็บมาบริโภคในครัวเรือน) 
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“ไผ่อาหาร”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการ

เพ่ือสังคม Social enterprise  ในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมใน
วิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน สร้างรายไดเ้ฉลี่ย 1,000,000 บาทต่อปี 

 

  
“ไผ่ที่อยู่อาศัย”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบ

กิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปัง ได้เปิดศูนย์นวัตกรรมชุมชนผู้สูงอายุ เป็นตัวอย่างในการน าทรัพยากร มาใช้ประโยชน์และ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ (อยู่ในระยะเริ่มต้นของแผนการด าเนินงาน) 

  
“ไผ่ที่อยู่อาศัย”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบ

กิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปัง ได้เปิดศูนย์นวัตกรรมชุมชนผู้สูงอายุ เป็นตัวอย่างในการน าทรัพยากร มาใช้ประโยชน์และ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ (อยู่ในระยะเริ่มต้นของแผนการด าเนินงาน) 
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“ไผ่ที่อยู่อาศัย”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบ

กิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปัง ได้เปิดศูนย์นวัตกรรมชุมชนผู้สูงอายุ เป็นตัวอย่างในการน าทรัพยากรไผ่ มาใช้ประโยชน์และ
บริหารจัดการที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติในอนาคตภายใต้ความร่วมมือกับตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (อยู่ในระยะเริ่มต้นของแผนการด าเนินงาน) 
 

  
“ไผ่ ใช้สอย”ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการ

เพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งใน
ปัจจุบันต าบลผาปังเป็นพ้ืนที่ตัวอย่างในการบริหารจัดการทรัพยากรไผ่ มาใช้ประโยชน์และบริหารจัดการที่สอดคล้อง
กับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ มีรายได้เฉลี่ย 1,000,000 บาทต่อปี (ปัจจุบันปิดทบทวนกระบวนการ
ผลิต และมีแผนเปิดอย่างเป็นทางการในเดือนพฤศจิกายน 2559) 

  
“ไผ่ใช้สอย”ที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบกิจการ

เพ่ือสังคม Social enterprise  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการ
สร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปังเป็นพื้นที่ตัวอย่างในการน าทรัพยากร(เยื่อไผ่)มาใช้ประโยชน์
และบริหารจัดการที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ มีรายได้เฉลี่ย 1,000,000 บาทต่อปี 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-26 

 

  
“ไผ่เครื่องนุ่งห่ม”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบ

กิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของ
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปัง ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
และหน่วยงานภาคเอกชนท าการศึกษาวิจัยความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจชุมชน (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยรายละเอียด
ความคุ้มค่า Detail design) 
 

  
“ไผ่เครื่องนุ่งห่ม”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบ

กิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน 
ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปัง ได้ร่วมมือกับสถาบันพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และหน่วยงานภาคเอกชนท าการศึกษา
วิจัยความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจชุมชน (อยู่ระหว่างการศึกษาวิจัยรายละเอียดความคุ้มค่า Detail design) 
 

  
“ถ่านไผ่ยาเวชภัณฑ์”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วย

รูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปัง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การเภสัชกรรม(อภ) ในการพัฒนา
ถ่านไผ่ประสิทธิภาพคาร์บอนสูง Activated Charcoal คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 30,000,000 บาทต่อปี 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-27 

 

  
“ถ่านไผ่เวชส าอาง” ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วย

รูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกของการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปัง ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับองค์การเภสัชกรรม(อภ) ในการพัฒนา
ถ่านไผ่ประสิทธิภาพคาร์บอนสูง Activated Charcoal คาดว่าจะสร้างรายได้ประมาณ 20,000,000 บาทต่อปี 

 
นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมที่สรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจชุมชนต าบลผาปัง ยังมุ่งเน้นค้นคว้าวิจัย

ถ่านประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรองรับอุตสาหกรรม โรงกลั่นน้ ามัน โรงแยกก๊าช อุตสาหกรรมเหล็ก 
อุตสาหกรรมบ าบัดน้ าเสีย ยานยนต์ อุตสาหกรรมแอร์ อีกเป็นจ านวนมากท่ีน าเข้าถ่านประสิทธิภาพาสูง Bamboo 
Activated Charcoal จากต่างประเทศ 

 

 
 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-28 

 

  
“ซังไผ่พลังงานชุมชน”ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วย

รูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกการบริหารจัดการขยะชุมชน ต่อการพัฒนาเชิงสังคมในวิถีของ
การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปังเป็นศูนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษาการน าเศษ วัสดุเหลือใช้ มา
ใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ใช้สอย ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ สามารถลดรายจ่ายด้าน
พลังงานร้อยละ 50 ต่อครัวเรือน/เดือน/ปี 
 

  
“เศ ไผ่พลังงานชุมชน”ทีส่รรสร้างมูลคา่เพิ่มทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV ด้วยรูปแบบ

กิจการเพื่อสังคม Social enterprise  ทางออกการบริหารจัดการขยะชุมชน ต่อการพัฒนาเชงิสังคมในวิถีของการสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปังเปน็ศูนยป์ัญญาปฏิบัติศึกษาการน าเศษ วัสดเุหลือใช้ มาใช้ประโยชน์ดา้น
พลังงาน ใชส้อย ทดแทนน้ ามนั ทดแทนกา๊ชหุงต้ม LPG/NGV ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดลุทางธรรมชาต ิ
สามารถลดรายจ่ายด้านพลังงานร้อยละ 50 ต่อครัวเรือน/เดือน/ป ี
 

  
“นวัตกรรมพลังงานชุมชน” ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV 

ด้วยรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกการบริหารจัดการขยะชุมชน ต่อการพัฒนาเชิงสังคมในวิถี
ของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปังเป็นศูนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษาการน าเศษ วัสดุเหลือใช ้
มาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ใช้สอย ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความสมดุลทางธรรมชาติ สามารถลดรายจ่าย
ด้านพลังงานร้อยละ 50 ต่อครัวเรือน/เดือน/ปี 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-29 

 

 

  
“นวัตกรรมพลังงานชุมชน” ทีส่รรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม Creating Shared Values : CSV 

ด้วยรูปแบบกิจการเพ่ือสังคม Social enterprise  ทางออกการบริหารจัดการขยะชุมชน ต่อการพัฒนาเชิงสังคมในวิถี
ของการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจชุมชน ซึ่งในปัจจุบันต าบลผาปังเป็นศูนย์ปัญญาปฏิบัติศึกษาการน าเศษ วัสดุเหลือใช ้
มาใช้ประโยชน์ด้านพลังงาน ใช้สอย ทดแทนน้ ามนั ทดแทนก๊าชหุงต้ม LPG/NGV ที่สอดคล้องกับการด ารงชีวิต และความ
สมดุลทางธรรมชาติ สามารถลดรายจ่ายดา้นพลังงานร้อยละ 50 ต่อครัวเรือน/เดือน/ป ี
ผลกระทบในการด าเนินงาน 

ผลกระทบสังคมในต าบลผาปัง : จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา สร้างผลกระทบด้านสังคม Social 
impacts เกิดข้ึนกับกลุ่มสังคมในชุมชนผาปังอย่างหนักจากกลุ่มคนทีไ่มใ่ห้ความร่วมมือต่อส่วนรวม ไม่เคยมาร่วม
ประชุมหมู่บ้าน กลุ่มนี้เป็นมอดไม้ประจ าหมู่บ้าน หรืออาชีพนายหน้าค้าไม้สวนสวมรอย มีการบุกรุกท่ีดินท ากินอยู่ใน
เขตป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งเป็นเขตต้นน้ าในหมู่ที่1,2 และหมู่ที่ 5 เป็นต้น ซ่ึงเป็นปัจจัยผลกระทบด้านสังคมในชุมชน
ต าบลผาปังมาช้านานแล้ว สาเหตุมาจากทัศนคติส่วนบุคคลที่เป็นลบ(-) ของบุคคลต่อบุคคล จึงถูกสังคมลงโทษ และไม่
มีการทบทวนตนเอง จนสะสมมาเรื่อยๆ จนพัฒนากลายเป็นความขัดแย้งทางการเมืองท้องที่/ท้องถิ่น ตั้งแต่มีการ
เลือกตั้งในปี 2551 เป็นต้นมาซึ่งเป็นการเปลี่ยนผู้น าชุมชนครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของต าบลผาปัง เพราะก านัน-
ผู้ใหญ่บ้านเกษียณอายุทั้งหมด รวมถึงเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นด้วย ท าให้ผู้ที่ผิดหวังจากการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน 
ก านัน อบต. เกิดความขัดแย้งในชุมชน และขยายผลมาสู่ การกลั่นแกล้งผู้น า หรือเกิดจากการเผาป่าในเขตพ้ืนทีต่้นน้ า 
ของกลุ่มล่าสัตว์ป่า รวมไปถึงความขัดแย้งส่วนบุคคลในระดับเครือญาติ ที่มีความอิจฉากันทางสังคม ซึ่งรวมจ านวนคน
ที่เป็นปัจจัยผลกระทบด้านความคิดทางสังคมในต าบลผาปังจ านวนทั้งสิ้น 28 คนจากจ านวนประชากรในต าบลผาปัง 
1,673 คน คิดเป็นร้อยละ 2 

ผลกระทบสังคมชุมชนข้างเคียง : ในการบริหารจัดการป่าชุมชน ภายใต้ “ธรรมนูญต าบลผาปัง” เป็น
ปัจจัยที่ท าให้ต าบลอ่ืน หมู่บ้านอื่นที่อยู่ข้างเคียงติดขอบเขตบริเวณป่าชุมชนต าบลผาปัง คือ บ้านนาเบี้ย ต าบลนาโป่ง 
อ าเภอเถิน และบ้านโป่งขาม บ้านแม่ปุ บ้านสันขี้เหล็ก อ าเภอแม่พริก จะเข้ามาด าเนินกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน จะต้องปฏิบัติตามธรรมนูญต าบลผาปัง ธรรมนูญบ้านในพ้ืนที่นั้นๆ จะต้องได้รับอนุญาต และ
ปฏิบัติระเบียบข้อบังคับร่วมกัน อาทิ จับอึ่งอ่าง เก็บเห็ดเผาะ เห็ดโคน เห็ดระโงก สมุนไพรพ้ืนบ้าน และในอนาคต
หลายๆ ฝ่ายมีความวิตกกังวลว่าการบริหารจัดการป่าชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านผาปังหลวง อาจจะมีข้อพิพาท เรื่องป่าชุมชน
กับบ้านนาเบี้ย อ าเภอเถิน ป่าชุมชนบ้านผาปังกลาง และป่าชุมชนบ้านห้วยไร่ กับชุมชนบ้านป่งขาม แม่ปุ และป่า
ชุมชนหมู่ที่ 5 ก็เป็นได้ ซึ่งในประเด็นนี้คณะกรรมการป่าชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านได้สรุปประเด็นต่างๆ เพ่ือ
เข้าปรึกษากับชุมชนข้างเคียงให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข “ธรรมนูญหมู่บ้าน” ธรรมนูญต าบลผาปัง” ที่แต่ละหมู่บ้านตก
ลงความร่วมมือกันได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ถึงอย่างไรก็ตาม จากผลกระทบความขัดแย้งทางความคิดในชุมชนต าบลผาปัง จะมีเพียงจ านวนน้อยนิด 
หรือแม้กระทั่งข้อวิตกกังวลจากผลกระทบในการบริหารจัดการป่าชุมชนบ้านผาปังหลวง และเครือข่ายป่าชุมชนต าบล
ผาปังก็ตาม แต่ก็เป็นประโยชน์ เป็นเครื่องมือ หรือกลไกหนึ่ง ที่จะสะท้อนจุดเปลี่ยนความส าคัญของปัญหาการสื่อสาร
ชุมชน Problem Statement ทีผู่้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน ได้มีการทบทวนหน้าที่ในการบริหารจัดการ ควรจะ
น าไปเป็นกรณีศึกษาปัญญาปฏิบัติ ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์จากการพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารด้านการพัฒนา
ชุมชน ให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholder ในระดับพ้ืนที่ให้มีความเข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาวิกฤตการ
พัฒนาเครื่องมือกระบวนการมีส่วนร่วมในการปฏิรูปป่าชุมชน ปฏิรูปพลังงานชุมชน ปฏิรูปเศรษฐกิจชุมชน ปฏิรูป
สังคม สิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังนั้น การด าเนินโครงการ  กิจกรรมต่างๆ ในต าบลผาปัง จึงเป็นกรณีศึกษาที่คาดว่าจะ
เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อย แล้วแต่มุมมอง ทัศนคติ และปัญญาปฏิบัติศึกษาท่ีแต่ละหน่วยงาน แต่ละบุคคล จะน าไป
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ที่สอดคล้องกับการบริหารจัดการชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ แต่ละข้ันตอน และวิธีการ ที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ของพ้ืนที่ และจากผลการปฏิบัติงานความร่วมมือในการด าเนินโครงการครั้งนี้ ได้ชี้ให้เห็น
ความตระหนักรู้ และความส าคัญในการพัฒนาองค์ความรู้ เป็นจุดส าคัญ 

 
3.4.3 กฎระเบียบของชุมชนในการใช้ และการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

 
 
 

 
                                        
                                         ธรรมนูญหมู่บ้าน/ต าบล 
                                        ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก 
                                               จังหวัดล าปาง 

อาศัยอ านาจตามความใน มาตรา 28 ตรี แห่ง พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 
2457  พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่ และการประชุมคณะกรรมการ
หมู่บ้าน พุทธศักราช 2551 คณะกรรมการหมู่บ้าน/ต าบล หมู่ที2่ ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง  จึงได้
ก าหนดให้มีธรรมนูญหมู่บ้าน/ต าบล ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการต าบล(กต.) โดยความเห็นชอบชองประชาคม
หมู่บ้านแต่ละแห่ง เมื่อวันที่ 23-26 พฤษภาคม พ.ศ.2558 เพ่ือประกาศ และให้มีผลใช้บังคับกับราษฎร หรือผู้อยู่อาศัย
ในหมู่บ้าน และภายในอาณาเขตหมู่บ้าน 

 ธรรมนูญหมู่บ้าน/ต าบล ฉบับนี้จัดท าขึ้นไว้เพ่ือเป็นการบังคับใช้ในระดับต าบล เพ่ือเป็นการจัดระเบียบสังคม 
และเป็นการสร้างแนวทางการแก้ไขปัญหาของสังคมระดับหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน โดยเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรม จารีตประเพณี และไม่ขัดต่อกฎหมาย มีสาระส าคัญเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันของราษฎรในต าบล 
ในการธ ารงรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยของสังคม การท านุบ ารุงรักษาศาสนา การยึดถือระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
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หมวดที่1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 1 ธรรมนูญนี้ เรียกว่า ธรรมนูญต าบลผาปัง หมู่ที ่2 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง 

ข้อ 2 ธรรมนูญหมู่บ้าน/ต าบล นี้ให้ใช้บังคับภายในอาณาเขตของ 5 หมู่บ้านในต าบลผาปัง   ตั้งแต่วันถัดจากวันที่
ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และกรรมการหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน ลงมติรับรองเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในธรรมนูญหมู่บ้าน/ต าบลนี้    
 คณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) คณะกรรมการต าบล(กต) หมายความว่า คณะกรรมการหมู่บ้าน/ต าบลตาม
พระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 หรือคณะกรรมการหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง
ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2552  และระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการ
ต าบล พุทธศักราช 2551  และระเบียบอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 ต าบล หมายความว่า ต าบลที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457  
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง พ.ศ.2522 และให้รวมถึงชุมชนที่จัดตั้งขึ้น
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 หัวหน้าเขต หมายความว่า บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกจากราษฎรในเขตนั้น เพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวแทนและ
ประสานการท างานร่วมกับคณะกรรมการต าบล มีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี นับแต่วันที่ได้รับคัดเลือก 
 เขตบ้าน หมายความว่า บ้านเรือนที่ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกัน เป็นกลุ่มย่อยภายในหมู่บ้าน โดยอาจแบ่งตาม
สภาพภูมิประเทศ ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรมประเพณี หรือระบบเครือข่ายญาติ 
 ครอบครัว  หมายความ  บ้านที่มีผู้อยู่อาศัยที่มีเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร และให้หมายความรวมถึง 
บ้านชั่วคราวหรือท่ีพักอ่ืนใดที่มีคนอยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน 

 กลุ่ม  หมายความว่า องค์กร หรือกลุ่มต่างๆ ที่ทางราชการ หรือหมู่บ้านก าหนดขึ้น เพ่ือท ากิจกรรมสาธารณะ 
เพ่ือเป็นตัวแทนด าเนินการด้านต่างๆ  ของหมู่บ้าน  
 เลขานุการต าบล หมายความว่า  บุคคลที่คณะกรรมการต าบล พิจารณาคัดเลือกจากผู้ที่มีความรู้ระเบียบงาน
สารบรรณ การพิมพ์หนังสือราชการ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ และมีพ้ืนฐานความรู้อื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติงานธุรการ 
งานหนังสือ การประสานงาน เป็นต้น  
 กองทุนพ ่งพาตนเอง หมายความว่า กองทุนกลางพัฒนาต าบล หรือกองทุนใดๆที่ตั้งขึ้นมาเพ่ือพ่ึงพาตนเอง
ของราษฎรในต าบล 

 เงินค่าปรับ  หมายความว่าเงินที่คณะกรรมการต าบล พิจารณามีมติเรียกเก็บจากผู้ที่กระท าการ        อัน
เป็นการก่อความไม่สงบเรียบร้อย ผิดจารีตประเพณี ขัดขวางความสงบสุขของประชาชนในต าบล ตามท่ีก าหนดใน
บทบัญญัติของธรรมนูญนี้ และให้คณะกรรมการต าบล น าเงินนี้เข้ากองทุนพ่ึงพาตนเองของต าบล ทั้งนี้  เพ่ือให้เกิด
ความเหมาะสม คณะกรรมการต าบล อาจมีมติโดยความเห็นชอบของประชาคมต าบล ในการก าหนดจ านวนเงิน
ดังกล่าวตามความสมควรแก่กรณี โดยท าเป็นกฎต าบล เพ่ิมเติมไว้ 
 มาตรการทางสังคม หมายถึง  วิธีการที่คณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดขึ้นเพ่ือลงโทษบุคลคลใดหรือลงโทษ
ครอบครัวใดในหมู่บ้าน นอกเหนือจากท่ีเป็นการลงโทษปรับหรือท่ีกฎหมายก าหนด  เช่น  การงดให้ความช่วยเหลือ
ด้านแรงงาน  การงดให้ยืมสิ่งของหรืออุปกรณ์ของส่วนรวม  การให้ความส าคัญในด้านการกู้ยืมเงินหรือสวัสดิการอ่ืน
ของหมู่บ้านเป็นล าดับท้ายสุด หรือการให้บ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม  เป็นต้น  โดยก าหนดระยะเวลาการด าเนินการ
ลงโทษไว้ เช่น ภายในกี่วัน หรือก่ีเดือน  หรือก่ีครั้ง  เป็นต้น 
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 ข้อ 4  หากมีระเบียบหรือกฎหมายใดบัญญัติให้กระท าการ ห้ามกระท าการ หรือก าหนดโทษไว้ ผู้ใดที่ได้
กระท าผิดหรือฝ่าฝืนบทบัญญัติดังกล่าวย่อมมีความผิดและต้องถูกด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนั้นๆ ก าหนด 
 กรณีธรรมนูญนี้  มีข้อห้ามหรือข้อก าหนดบัญญัติไว้เพ่ือเป็นมาตรการทางสังคมเพ่ือให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ร่วมกัน ก็ให้มีการบังคับตามสมควรเท่าที่ไม่ขัดหรือเกินกว่าระเบียบหรือกฎหมายตามวรรคหนึ่ง 

 ข้อ 5  หากมีข้อสงสัยหรือข้อขัดแย้ง  ให้คณะกรรมการต าบล ปรึกษาหารือและมีมติ โดยยึดหลักการตาม
หลักกฎหมายทั่วไป และจารีตประเพณีท้องถิ่น  ทั้งนี้  อาจขอความร่วมมือให้นายอ าเภอ ปลัดอ าเภอ ต ารวจ  อัยการ  
หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของทางราชการ เข้าไปช่วยเหลือแนะน า 

 ข้อ 6 หากมีกรณีท่ีสมควรหรือจ าเป็นคณะกรรมการต าบล สามารถออกระเบียบ  ข้อบังคับ หรือวิธีการ
ด าเนินการใดๆ เพ่ิมเติม  โดยขอความเห็นชอบจากประชาคมต าบล ได้เท่าที่ไม่ขัดกฎหมาย นโยบายของทางราชการ
หรือจารีตประเพณีอันดีงามของสังคม 
 ข้อ 7 ให้ประธานคณะกรรมการต าบล เป็นผู้รักษาการตามธรรมนูญนี้ 
 

หมวดที่ 2 

เป็นคนดี 

 ข้อ 8  ให้คณะท างานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้ 
ข้อ 9  สร้างจิตส านึกให้ทุกครอบครัวประพฤติตนเป็นคนดี ละเว้นความชั่ว และเกรงกลัวบาป 
ข้อ 1   ทุกครอบครัวต้องธ ารงและรักษาไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนาและ 

พระมหากษัตริย์ด้วยชีวิต 
ข้อ 11  สมาชิกทุกครอบครัวต้องรักษาศีล 5 หรือปฏิบัติตามหลักศาสนาที่นับถือ  เว้นจากการประพฤติชั่วมี 

มีจิตส านึกดี ท าแต่ความดีและปฏิบัติตามกฎข้อห้าม ดังนี้ 
  (1) ห้ามผู้ใดมีการประทุษร้าย  ทะเลาะเบาะแว้ง  ท าให้ผู้อ่ืนเกิดความเดือดร้อน หรือเสียหายแก่ร่างกาย
และทรัพย์สินทั้งส่วนตนและส่วนรวม 
  (2) ห้ามผู้ใดมีพฤติกรรมการลักขโมย หรือยึดเอาทรัพย์ของบุคคลอ่ืนโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตรวมทั้ง
ห้ามท าลายหรือท าให้เสียหายซึ่งทรัพย์สินของผู้อ่ืนหรือทรัพย์สินของทางราชการหรือหมู่บ้าน 
  (3) ห้ามผู้ใดล่วงละเมิดประเวณี หรือมีพฤติกรรมแสดงออกเชงิชู้สาว กับบุตร ภรรยาหรือสามผีู้อื่น 
  (4) เฝ้าระวัง  และห้ามมีการหลอกลวง ต้มตุ๋น หลอกลวง ใส่ร้ายป้ายสี นินทา ว่าร้ายต่อกัน 
  (5) ส่งเสริมให้ลด ละ เลิก บุหรี่ สุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และห้ามเล่นการพนันผิดกฎหมาย 
 ผู้ใดกระท าการฝ่าฝืน ให้คณะกรรมการหมู่บ้านว่ากล่าวตักเตือน พร้อมแจ้งต่อที่ประชุม และประชาสัมพันธ์
ให้ราษฎรในหมู่บ้านทราบ  และหากเป็นความผิดตาม (1) และ (3) ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือชดใช้สิ่งของที่ช ารุด 
สูญหาย หากเป็นความผิดตาม (2) ให้ท าการปรับเงิน 3 เท่า หรือให้ซ่อมแซมหรือชดเชยทรัพย์สินเท่ากับจ านวน ที่สูญ
หาย  หรือให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย และหากเป็นความผิดฐานเล่นการพนันตาม (5) ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ 
หมู่บ้านจ านวน 500 บาทต่อคน และหากเป็นความผิดตาม(4) ให้ท าการปรับเงิน 5 เท่า หรือให้ชดเชยทรัพย์สิน หรอื
ให้ด าเนินคดีตามกฎหมาย 

ข้อ 12 ให้ตัวแทนแต่ละครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนกิจอย่างสม่ าเสมอหรืออย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
หากครอบครัวใดที่มีเด็ก และเยาวชน ต้องสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนพิธี ที่หมู่บ้านจัดขึ้น
ทุกคน  หากเป็นวันที่เด็กอยู่ในโรงเรียน ให้ประสานโรงเรียนจัดให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมตามศาสนพิธีด้วย 
และหากครอบครัวใดไม่ให้ความร่วมมือโดยไม่มีเหตุผลอันควร ให้คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งต่อท่ีประชุมประจ าเดือน
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ของหมู่บ้านทราบ  เพ่ือตักเตือน และหากไม่ปรับปรุง หรือไม่ให้ความร่วมมืออีกให้คณะกรรมการหมู่บ้านพิจารณางด
ความช่วยเหลือทางสังคม หรือให้ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมที่หมู่บ้านก าหนด 
 ข้อ 13 คณะกรรมการต าบล และทุกครอบครัวต้องปลูกฝังค่านิยมไทยที่ดีงามการเสริมสร้างคุณธรรม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความกตัญญูกตเวทีเมตตาเอ้ืออาทร รักชาติรักแผ่นดินเกิด สร้างอนาคตที่ดีให้ลูกหลาน และเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์  ไม่ท าสิ่งผิดกฎหมาย ไม่รับสินบน ไม่ฉ้อราษฎร์บังหลวง ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียง 

 ข้อ 14 ทุกครอบครัวต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม  หรือการบริจาคทรัพย์ เพ่ือสร้าง ดูแล  
พัฒนาซึ่งทรัพย์สินส่วนรวม  และตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านร้องขอ และให้คณะกรรมการต าบล รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรม หรือรายการบริจาคทรัพย์สิ่งของให้ที่ประชุม และราษฎรทราบ 
 ข้อ 15 ทุกครอบครัวต้องมีกิจกรรมเพ่ือด ารงชีวิตหรือเรียนรู้เป็นวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  การปฏิบัติตามแนวทางโครงการตามแนวพระราชด าริ  หรือหลักการทรงงาน  และน ามาประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน อย่างน้อยครอบครัวละ ๑ กิจกรรม 
 ข้อ 16 ให้ทุกหมู่บ้านเปิดเพลงชาติไทยทางหอกระจายข่าว ตามโอกาสวาระส าคัญ และสนับสนุนให้มีการ
ประดับธงชาติไทย ไว้ในที่เหมาะสม เพ่ือแสดงออกถึงเอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย และประดับพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในที่เหมาะสมและสมพระเกียรติ 
รวมทั้งการเข้าร่วมหรือมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ทุกโอกาส   
 ข้อ 17 ให้ทุกคนศึกษาเรียนรู้ ปฏิบัติตามพระราชด ารัส และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการด ารงชีวิตให้เป็นคนดีของชาติบ้านเมือง  โดยให้คณะกรรมการต าบล ท าป้ายปิดประกาศให้
ราษฎรทราบและส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทุกครอบครัวต้องเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และร่วม
กิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างค่านิยมไทย 12 ประการ ของรัฐบาล 
 ข้อ 18  ทุกครอบครัวต้องท านุบ ารุง และปฏิบัติตามหลักค าสอนของศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และปฏิบัติตามจารีตประเพณี  
 

หมวดที่ 3 
มีปัญญา 

 
 ข้อ 19 ให้คณะท างานด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้ 
 ข้อ 2  ให้องค์กรหลักในชุมชน  ประกอบด้วย  บ้าน วัด หน่วยงานทางการศึกษา สถานีอนามัย สภาเด็กและ
เยาวชน และส่วนราชการส่งเสริมสมาชิกของทุกครอบครัวให้ได้รับการศึกษาทุกระดับทุกประเภท ให้มีความรู้
ความสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตได้  
 ข้อ 21 บิดามารดา หรือผู้ปกครอง  ต้องส่งบุตรหลานทุกคนเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ  สามารถศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  และประกอบอาชีพได้  โดยด ารงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   ทั้งนี้ คณะกรรมการต าบล  ต้องส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือการจัดการศึกษาใน
ระบบ    การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
 ข้อ 22 ให้ทุกครอบครัวปฏิบัติตนตามวิถีประชาธิปไตย เช่น หลักการใช้เหตุผล หลักการยึดเสียงข้างมาก
ยอมรับฟังเสียงข้างน้อย  หลักการแบ่งปันและการให้อภัย หลักการเคารพกฎหมาย ใช้สติในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น 
 ข้อ 23 จัดและส่งเสริมให้ทุกคนในหมู่บ้านได้รับความรู้ ข้อมูลข่าวสารทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันรวมทั้งการใช้
สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสารได้อย่างถูกต้องและมีคุณค่า 
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 ข้อ 24 ส่งเสริมให้ก าลังใจ ยกย่องชมเชยนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนดี มีความประพฤติดีเพ่ือเป็น
แบบอย่างแก่ผู้อ่ืน  รวมทั้งให้สนับสนุนศักยภาพของเยาวชน เช่น สนับสนุนทุน  วสัดุ หรอืการให้ค าแนะน าเพ่ิมเติม 

 ข้อ 25 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและสร้าง
เครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน ทั้งนี้  ทุกองค์กร/กลุ่มภายในหมู่บ้าน  ต้องมี
เยาวชนเป็นเลขานุการหรือผู้ช่วยเลขานุการ  และให้เน้นการสร้างระบบทายาท(เยาวชน) เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการต าบล ต้องสร้างกระบวนการคิดเชิงระบบเพ่ือสรรสร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมร่วม  โดย
ต้องมีการสร้างและพัฒนาสิ่งสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเอง โดยแบ่งเป็น ๓ ขั้นตอน 

  ขั้นตอนที่ 1 ขั้นเตรียมการและวิเคราะห์ความเสี่ยง (กระบวนการต้นน้ า) 
  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นด าเนินการ  (กระบวนการกลางน้ า) 
  ขั้นตอนที่ 3 ขั้นต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน (กระบวนการปลายน้ า) 
 
 

หมวดที่ 4 
รายได้สมดุล 

 ข้อ 27 ให้คณะท างานด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้ 
 ข้อ 28  ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวร่วมปฏิบัติตามแนวทางการลดรายจ่าย  เพ่ิมรายได้ การออม จัดท าบัญชี
ครัวเรือน เพ่ือแก้ปัญหาความยากจน  โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนตามกิจกรรม อาชีพ  พร้อม
จัดท าแผนพัฒนาอาชีพนั้นๆ  
 ข้อ 29 ส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกพืชผักสวนครัวเลี้ยงสัตว์ การประมง อาชีพเสริมอ่ืนตามความเหมาะสม
ของพ้ืนที่และศักยภาพภายในหมู่บ้านเพ่ือการบริโภคหรือการจ าหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้และให้คณะกรรมการหมู่บ้านมี
หน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพดังกล่าวในหมู่บ้าน โดยรับซื้อสินค้าจากแต่ละครอบครัวเพ่ือน ามา
จ าหน่ายยังวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ประจ าหมู่บ้าน หรือจัดให้มตีลาดนัดในชุมชน หรือกาดม่ัวครัวแลง เพ่ือให้มีการ
ซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันในหมู่บ้าน หรือการรวมกลุ่มสินค้าต่างๆ ไปจ าหน่ายในตลาด เสมือนมี “ตู้เย นข้างบ้าน 
ATM ข้างกาย”และให้ประสานแหล่งความรู้และแหล่งเงินทุนต่างๆ มาสนับสนุนให้ชุมชน 

 ข้อ 3  รณรงคใ์ห้มีการจัดตั้งธนาคารหมู่บ้าน หรือกลุ่มออมทรัพย์อ่ืนๆ  ส่งเสริมให้มีการตั้งสหกรณห์รือตลาด
กลางชุมชนประจ าหมู่บ้าน เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม และสร้างรายได้ให้กับสมาชิก 
หรือครอบครัวในหมู่บ้านและให้คณะกรรมการหมู่บ้านก าหนดระเบียบหลักเกณฑ์ในการด าเนินการ 

 ข้อ 31 ส่งเสริมให้มีอาชีพทางเลือก หรืออาชีพเสริมเพ่ือยกระดับสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน อาชีพเชิงเศรษฐกจิ
การตลาด สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มอาชีพพัฒนาสู่วิสาหกิจชุมชน และกิจการเพ่ือสังคม เพ่ือสร้างรายได้ให้กับ
ครอบครัว ชุมชน และสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เพ่ือแลกเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ การตลาด และ
การเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือยกระดับเป็นกิจการเพ่ือสังคม ตามระเบียบการส่งเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ  
 ข้อ 32 ส่งเสริมให้มีการท าเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือลดต้นทุนทางการผลิตของเกษตรกรภายในหมู่บ้าน 
และส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน  เพ่ือการใช้วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่า 

 ข้อ 33 ส่งเสริมและจัดให้มีศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้านหรือต าบล เพ่ือการเรียนรู้และ
ให้ราษฎรในหมู่บ้านน าไปใช้โดยให้มีศูนย์การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการประกอบอาชีพ การจ าหน่ายสินค้า
และการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชน 
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หมวด 5 
สุขภาพแข งแรง 

 ข้อ 34 ให้คณะท างานด้านสังคม  สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้ 
 ข้อ 35 ให้หัวหน้าครอบครัวส่งเสริมให้สมาชิกออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ  และให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัด

ให้มีลานสุขภาพและให้ราษฎรรวมกลุ่มกันออกก าลังกายเป็นประจ าอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ ละไม่น้อยกว่า 30 
นาที และให้จัดตั้งกลุ่มออกก าลังกายอย่างน้อย 1 กลุ่ม   
 ข้อ 36ให้ผู้ประกอบการร้านค้า/แผงลอยผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายในหมู่บ้านปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุขและมีจิตส านึกท่ีดีต่อเพ่ือนบ้านโดยผลิตจ าหน่ายเฉพาะอาหารที่สะอาด มีคุณภาพ ปราศจากสารพิษหรือ
สารปนเปื้อนและให้คณะกรรมการหมู่บ้านเฝ้าระวังภัยสุขภาพจากร้านค้าแผงลอย รถเร่และหาบเร่ 
 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือกระท าผิด ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้าน จ านวนไม่เกิน 500 บาท 
 ข้อ 37 คนในครอบครัวต้องไม่ทอดทิ้งเด็ก คนชรา ผู้ป่วย  ผู้พิการ  และผู้ป่วยจิตเวช 

 ข้อ 38 ให้ทุกครอบครัวร่วมกิจกรรมการควบคุมป้องกันโรคและภัยสุขภาพตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านร้อง
ขอ และให้คณะกรรมการหมู่บ้านจัดให้มีความรู้เกี่ยวกับโรคภัยสุขภาพ โดยการประสานการด าเนินการรว่มกับหน่วย
บริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ 
 ข้อ 39 ส่งเสริมให้ราษฎรในหมู่บ้านเข้ารับการตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นในโรงพยาบาลหรือหน่วยงาน
สาธารณสุขทุกปี  อย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง 
 

หมวดที่ 6 
สิ่งแวดลอ้มสมบูรณ ์

 

 ข้อ 4  ให้คณะท างานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้ 
 ข้อ 41ให้ราษฎรทุกคนในต าบล มีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติอันเป็นสาธารณประโยชน์         และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   รวมทั้งมีหน้าทีอ่นุรักษ์ป่าและส่งเสรมิการปลูกป่าในต าบล โดยต้องปลูกต้นไม้อย่างน้อย คนละ 1 
ต้นต่อปีและให้ช่วยกันดูแลพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน เชน่ ไฟฟ้า ประปา เป็นตน้  
 ข้อ 42 ห้ามผู้ใดบุกรุก  ตัดไม้  ท าลายป่าสาธารณะ และล่าสัตว์หวงห้าม 

หากมผีู้ใดกระท าผิดให้แจ้งพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม
กฎหมาย และให้คณะกรรมการต าบล เรียกมาว่ากล่าวตักเตือนให้งดหรือยุติการกระท า พร้อมแจ้งให้ที่ประชุมหมู่บ้าน
ทราบเพ่ือช่วยกันเฝ้าระวังป้องกัน 

 42.1 เรื่องการตัดไม้ และกานไม้ 

ในกรณีที่ผู้ใดมีความประสงค์จะตัดไม้ และกานไม้เพื่อมาก่อสร้าง/ซ่อมแซมบ้านเรือน ให้แจ้งขออนุญาตเปน็
ลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการหมู่บ้าน/ต าบล ก่อนการด าเนินการตัดไม้ และผู้ใดตัดไม้  1  ต้น  ต้องปลูกต้นไม้
ทดแทน 10 ต้น  

42.2 เรื่องการอนุรัก ์สัตว์พื นบ้าน เช่น อ่ึง แย้ มดแดง เป็นต้น 
ห้ามบุคคลใดใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ใดๆ เช่น สวิง เครื่องช๊อตไฟฟ้า แห เป็นต้น ใช้ในการจับสัตว์พ้ืนบ้านใน

ขณะที่วางไข่ในพ้ืนที่สาธารณะและ/หรือพ้ืนที่ของผู้อื่น หากฝ่าฝืนจะต้องจ่ายค่าปรับครั้งละ 5,000 บาท 
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43.3 เรื่องการอนุรัก ์ป่าชุมชน 

ในกรณีหน้าฤดูกาลต่างๆ ที่มีผลผลิตจากป่าชุมชน เช่น เหด็ หน่อไม้ ผักพ้ืนบ้าน ฯลฯ ให้ด าเนินการดังนี้ 
1. ถ้าเป็นราษฎรในต าบลผาปัง ไม่เก็บค่าธรรมเนียมฟ้ืนฟูป่าชุมชน 

2. ถ้าเป็นราษฎรนอกพ้ืนที่ ให้เก็บค่าธรรมเนียมฟ้ืนฟูป่าชุมชน ครั้งละ 100 บาทต่อคน 

 ข้อ 43 ให้ทุกครอบครัวรักษาความสะอาด และจัดท าภูมิทัศน์ในบริเวณบ้านพักอาศัยของตนเองให้น่าอยู่  และให้
ทุกเขตบ้านจัดกิจกรรมท าความสะอาดและพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจ า   
 ข้อ 44 ให้ทุกครอบครัวมีหน้าที่คัดแยกขยะในครัวเรือนก่อนน าไปทิ้ง และให้ทิ้งขยะในพ้ืนทีท่ี่ก าหนดให้ทิ้งเท่านั้น 

หากฝ่าฝืนจะต้องเสียค่าปรับครัง้ละ 500 บาท 
 ข้อ 45 ห้ามผู้ใดก่อมลพิษทางเสียง ทางอากาศ ทางน้ า ทางกลิ่น หรือทางอ่ืนๆ อันเปน็เหตุให้เกิดความเดือดร้อน
ร าคาญแก่ผู้อ่ืนเป็นประจ าเกินมาตรฐานที่หน่วยงานราชการอนุญาต และห้ามราษฎรในหมู่บ้านทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูล
ลงในที่หรือทางสาธารณะ หรือกระท าการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ก่อให้เกิดความสกปรก หรือเป็นมลพิษในหมู่บ้าน ผู้ใด
กระท าการฝ่าฝืน ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 500 บาท 
 

หมวดที่  7 
สังคมอบอุ่น 

 ข้อ 46ให้คณะท างานด้านสังคม สิ่งแวดล้อมและสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลัก  และคณะท างาน
ด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบร่วม  ในหมวดนี้ 
 ข้อ 47 ส่งเสริมให้เกิดความรัก ความอบอุ่น สร้างสายใยรักในครอบครัว โดยคณะกรรมการหมู่บ้านจัดให้
ราษฎรแต่ละครอบครัวได้มีการจัดท ากิจกรรมร่วมกัน และมีส่วนร่วมในงานประเพณี วันส าคัญต่างๆ  
 ข้อ 48 ส่งเสริมให้สมาชิกทุกครอบครัวถือศีลปฏิบัติตามข้อก าหนดแต่ละศาสนา และต้องเคารพกฎหมาย
บ้านเมืองอย่างเคร่งครัด หากปฏิบัติได้ จะได้รับการยกย่อง เป็นคนดี ศรีหมู่บ้าน 
 ข้อ 49 สนับสนุนให้ทุกครอบครัวได้ตระหนัก ควบคุม  ดูแล และจ ากัดเวลาการใช้คอมพิวเตอร์และสื่อ
ออนไลน์ของเด็กและเยาวชน  รวมถึงผู้ประกอบการร้านอินเตอร์เน็ทในหมู่บ้านด้วย  หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้ปกครอง
และผู้ประกอบการต้องได้รับการตักเตือน และถูกลงโทษตามธรรมนูญของหมู่บ้าน โดยคณะท างานรับผิดชอบในหมวด
นี้ก ากับดูแล  แนะน าและให้ค าปรึกษา 
 ข้อ 5  เสริมสร้างและสนับสนุนอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่ดีงามของหมู่บ้าน/ชุมชน**** 
 ข้อ 51 ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวมีความรักความสามัคคีเอ้ืออาทรและมีจิตสาธารณะในการอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุขอย่างยั่งยืน และห้ามกระท าความรุนแรงต่อเด็ก  สตรี ผู้สูงอายุ หรือผู้พิการ  หากผู้ใดกระท าความรุนแรงให้
คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ห้ามปรามและว่ากล่าวตักเตือน  หากกระท าผิดอีกให้ผู้เสียหายหรือผู้ใหญ่บ้าน
ด าเนินการแจ้งความคดีตามกฎหมาย  และให้คณะกรรมการหมู่บ้านช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นแก่ผู้เสียหาย 

ข้อ 52 ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบทุกคนเข้าสู่ระบบประกันสังคม (ม. ๔๐) เพ่ือเป็นหลักประกันความ
มั่นคงและส่งเสริมให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมทุกด้าน *** 
 ข้อ 53 ส่งเสริมให้ทุกครอบครัวได้เรียนรู้และด าเนินชีวิต โดยยึดหลัก “เศรษฐกิจพอเพียง”  และมี
แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือน 
 ข้อ 54 สนับสนุนให้คนในหมู่บ้านให้ความเคารพเชื่อฟังผู้ที่เคารพนับถือ และคณะกรรมการหมู่บ้าน อย่างมี
หลักการและเหตุผล 
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 ข้อ 55 ให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดความรัก  ความสามัคคี เอ้ือ
อาทรต่อกันของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

หมวดที่  8 
หลุดพ้นอาชญากรรม 

 

 ข้อ 56  ให้คณะท างานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้ 
ด้านการปกครอง 

 ข้อ 57 ให้สมาชิกทุกครอบครัว มีหน้าที่ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและธรรมนูญนี้  และส่งเสริม สนับสนุน ใหม้ี
การเลือก/เลือกตั้ง ทุกระดับ ผู้ใดซื้อสิทธิหรือขายเสียงในหมู่บ้าน ถือเป็นความผิดต่อการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ข้อ 58 ในกรณีเกิดภัยพิบัติหรือภัยตามธรรมชาติ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้าน 
ระงับเหตุ ยับยั้ง แก้ไข บรรเทาเหตุในเบื้องต้น ที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นว่าอยู่ในขีดความสามารถท่ีท าได้เมื่อได้
ด าเนินการแล้ว หากเห็นว่าผู้ได้รับความเสียหายหรือเดือดร้อน จ าเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือเพ่ิมเติม ให้
คณะกรรมการหมู่บ้านแจ้งผู้ใหญ่บ้านและประสานก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอ าเภอ เพ่ือเข้ามา
ตรวจสอบและช่วยเหลือตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ช่วยเหลือการด าเนินการ
อย่างสุดขีดความสามารถ และรับผิดชอบการตรวจสอบและประชุมประชาคมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
อ าเภอเพ่ือให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการก าหนด 
 ข้อ 59 ห้ามผู้ใดถมดิน หรือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืน อันเป็นการก่อผลกระทบหรือความ
เดือดร้อนแก่ผู้อ่ืนหรือแก่ส่วนรวม  เช่น  การถมดินสูงเกินกว่าที่ควรท าให้ขัดขวางทางระบายน้ า ก่อให้เกิดน้ าท่วม
พ้ืนที่หรือบ้านเรือนผู้อ่ืน  หรือ การถมดินหรือก่อสร้างอาคารกีดขวางทางสาธารณะและการสัญจรปกติของราษฎร 
รวมทั้งการกระด าเนินการอ่ืนๆ ที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสวัสดิภาพ และภยันตรายอ่ืนๆ ผู้ใดกระท าการในลักษณะ
ดังกล่าวให้คณะกรรมการหมู่บ้านว่ากล่าวตักเตือน และแนะน าให้แก้ไขให้ถูกต้อง  หากฝ่าฝืนต้องจ่ายเงินสมทบเข้า
กองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 1,000 บาท หรือหากกระทบต่อพ้ืนที่หรือทางสาธารณะให้แจ้งความด าเนินคดีตาม
กฎหมาย 
 
ด้านการรัก าความสงบเรียบร้อย 
 ข้อ 6  ให้มีการจัดตั้งชุดรักษาความสงบประจ าหมู่บ้าน(ชรบ.) หรือชุดอาสาสมัครประจ าหมู่บ้าน (อส.) และ 
ชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เพ่ือท าหน้าที่เวรยามประจ าหมู่บ้านและช่วยเหลือคณะกรรมการ
หมู่บ้านตรวจตรา หรือระงับเหตุต่างๆ 
 ข้อ 61 ผู้ใดในฐานะเป็นเจ้าบ้าน หรือเป็นเจ้ามือ หรือผู้เล่น จัดให้มีการเล่นการพนันหรือร่วมเล่นการพนันไม่
ว่ากรณีใดๆภายในหมู่บ้าน จะถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของหมู่บ้าน ผู้ใดกระท า
การฝ่าฝืน ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้าน
เห็นสมควร และให้แจ้งความด าเนินคดีตามกฎหมาย 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 

 

3-38 

 

 ข้อ 62 ผู้ใด ยุยงส่งเสริม สนับสนุนหรือเป็นตัวการก่อให้เกิดความขัดแย้ง การทะเลาะวิวาทในหมู่บ้านหรือ
ระหว่างหมู่บ้าน ที่เป็นการก่อให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเป็นภัยอันตรายแก่ราษฎรในหมู่บ้านและความมั่นคงใน
หมู่บ้าน โดยการสื่อสารที่ส่อไปในทางเสียหายหรือข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง หากฝ่าฝืนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ 
หมู่บ้านจ านวนไม่เกนิ 5,000 บาทหรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร หรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 ข้อ 63 ผู้ใดกระท าการหรือก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาท ในงานมหรสพ งานประเพณีที่ส าคัญของหมู่บ้าน หาก
การทะเลาะวิวาทนั้นท าให้การจัดงานไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้จนเสร็จงาน ผู้ที่ท าการวิวาทและผู้ให้การสนับสนุน
การกระท าจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าจัดงานให้แก่หมู่บ้านหรือเจ้าภาพผู้จัดงานและต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ 
หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร  
 ข้อ 64 ราษฎรทุกคนในหมู่บ้านมีหน้าที่แจ้งข้อมูลข่าวสารและแจ้งเบาะแส ในกรณีพบเห็นการกระท า
ความผิดหรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย ยาเสพติด ในหมู่บ้าน เพ่ือหาทางแก้ไขร่วมกัน โดยให้แจ้งคณะกรรมการหมู่บ้านหรือ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องทราบโดยทันที  โดยจัดให้มีระบบการคัดกรองทางสังคม เพ่ือเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 
  (1) ผู้เสพยาเสพติด 

  (2) ผู้ติดยาเสพติด 

  (3) ผู้ค้ายาเสพติด 

  (4) แหล่งพักหรือทางผ่านของยาเสพติด 

           ข้อ 65 ผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในฐานะเป็นผู้เสพ ผู้ค้า ผู้จ าหน่าย หรือเคยเสพยาและเข้ารับการบ าบัด
แล้วยังมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดอีก ให้คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ให้ค าแนะน าตักเตือนและแจ้งเจ้าพนักงาน
ฝ่ายปกครองหรือต ารวจด าเนินการตามกฎหมายต่อไป หรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านจะพิจารณาเห็นสมควร 

 ข้อ 66 ส่งเสริมให้งดการแจกจ่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และห้ามเล่นการพนันในงานศพ 
 ข้อ 67 ห้ามผู้ใดยิงปืนหรือจุดปะทัดหรือดอกไม้เพลิงโดยไม่มีเหตุอันควร ในหมู่บ้าน ชุมชนหรือสาธารณะ
สถานซึ่งราษฎรได้ใช้ในการจัดกิจกรรมของหมู่บ้าน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและ
ศีลธรรมอันดีของหมู่บ้าน หากฝ่าฝืนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือตามที่
คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร หรือถูกด าเนินคดีตามกฎหมาย 

 ข้อ 68 ห้ามผู้ใดขับรถเร็ว ส่งเสียงดัง น่าหวาดเสียวหรือก่อความเดือดร้อนร าคาญหรืออาจก่อให้เกิดอันตราย
กับราษฎรในหมู่บ้าน ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของหมู่บ้าน หากฝ่า
ฝืนต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือตามท่ีคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร 
 ข้อ 69 ผู้ใดดูหมิ่นหรือท าร้าย เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่และคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้ปฏิบัติหน้าที่รักษาความ
สงบเรียบร้อย ขณะปฏิบัติหน้าที่หรือเพราะเหตุที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ ภายในหมู่บ้าน จะมีโทษ ว่ากล่าวตักเตือนท าทัณฑ์
บนและต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 5,000 บาทหรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร
หรือด าเนินคดีตามกฎหมาย 
 ข้อ 7  ห้ามผู้ประกอบการ  ใช้เครื่องมือ เครื่องจักรภายในเขตชุมชนของหมู่บ้าน หรือ ขุดดิน หรือท าการ
บรรทุกขนดิน วิ่งผ่านในเขตชุมชนของหมู่บ้าน อันก่อให้เกิดเสียงดังก่อความร าคราญ หรือกีดขวางความสะดวก  ใน
ระหว่างเวลา 18.00 น. – 06.00 น.   ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
หมู่บ้าน ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือตามที่คณะกรรมการหมู่บ้าน
เห็นสมควร 
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 ข้อ 71 ห้ามผู้ใดเข้ามาเรี่ยไรในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตตามที่กฎหมายก าหนด และผู้ใดเข้ามาโฆษณา
ชวนเชื่อจ าหน่ายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคหรือมีราคาสูงกว่าปกติ คณะกรรมการหมู่บ้านมี
สิทธิยับยั้งให้หยุดการโฆษณานั้นได้ ผู้ใดฝ่าฝืนให้คณะกรรมการหมู่บ้านว่ากล่าวตักเตือน  หากยังกระท าผิดอีกให้แจ้ง
ต่อพนักงานฝ่ายปกครองหรือต ารวจเพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย  
 ข้อ 72 ห้ามมิให้ผู้ประกอบการค้า จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่นักเรียน และบุคคลที่มีอายุต่ ากว่า 20 
ปีบริบูรณ์ หากฝ่าฝืนจะถือเป็นการกระท าท่ีขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของหมู่บ้าน และต้องจ่ายเงิน
สมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือตามท่ีคณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร  
 ข้อ 73 คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่สอดส่อง ดูแล มิให้มีการมั่วสุมของเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ใน
ร้านเกมส์ภายในหมู่บ้าน ซึ่งมีพฤติกรรมขัดต่อความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน ชุมชน หรือมีพฤติการณ์ที่ขัดต่อ
ศีลธรรมอันดีและกฎหมายบ้านเมือง ผู้ใดฝ่าฝืนจะถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ประกอบการร้านเกม ซึ่ง
คณะกรรมการหมู่บ้านมีหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือน หากมีการฝ่าฝืนอีกจะถือเป็นการกระท าที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อย
และศีลธรรมอันดีของหมู่บ้าน ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนฯ หมู่บ้านจ านวนไม่เกิน 1,000 บาทหรือตามที่
คณะกรรมการหมู่บ้านเห็นสมควร และให้แจ้งหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้องด าเนินการตามกฎหมาย 

 
หมวดที่ ๙ 

กองทุนพ ่งพาตนเอง 
  

ข้อ 74 ให้คณะท างานด้านอ านวยการ  เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในหมวดนี้ 
ข้อ 75 หมู่บ้านต้องท าการจัดตั้งกองทุนพ่ึงพาตนเองในระดับหมู่บ้าน เพ่ือเป็นเงินกองทุนส าหรับใช้จ่ายใน

การพัฒนาหมู่บ้านและเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการของคณะกรรมการหมู่บ้าน  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบฯ ที่
คณะกรรมการหมู่บ้านได้ก าหนดขึ้นโดยมติหรือความเห็นชอบของชุมชน 

 ข้อ 76  รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพ่ึงพาตนเอง 

(1) เงินบริจาค หรือเงินรายได้  ที่ได้มาจากการจัดกิจกรรมการระดมทุนของประชาชนในหมู่บ้าน ทุก
ครอบครัว เช่น ผ้าป่าสามัคคี   

(2) เงินบริจาคโดยปราศจากเงื่อนไขจากผู้มีจิตศรัทธา 
(3) เงินจัดสรรจากผลก าไร  จากการบริหารจัดการกลุ่ม  กองทุนฯ  องค์กรทางการเงินภายใน

หมู่บ้าน ตามอัตรา จ านวนที่กลุ่ม  กองทุนฯ  องค์กรทางการเงินได้ก าหนดไว้ 
  (4) เงินรายได้จากการจ าหน่ายให้เช่า  ดอกผล  ที่เกิดขึ้นจากทรัพย์สินของหมู่บ้าน 

(5) เงินค่าปรับไหมตามธรรมนูญนี้  ค่าธรรมเนียม  ที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ก าหนดไว้ 
(6) เงินอุดหนุนของรัฐจากส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(7) เงินอ่ืน ๆ  

 ข้อ๗๗ เงินกองทุนพ่ึงพาตนเองของหมู่บ้านที่ได้รับมาจากรายได้ประเภทใด ๆ แต่ละครั้ง  จะต้องจัดแบ่งไว้
เป็นเงินสะสม หรือเงินทุนส ารองของหมู่บ้าน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของรายได้ที่ได้มาในแต่ละครั้ง   ส่วนการใช้จ่าย
จากเงินสะสม หรือเงินทุนส ารอง  ให้เป็นไปตามระเบียบ ฯ ที่คณะกรรมการหมู่บ้านได้ก าหนด 
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หมวดที่ 1  
การสร้างความเข้มแข งคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) 
ด้านกรรมการหมู่บ้านและคณะกรรมการเขตบ้าน 

 

 ข้อ 78 ให้คณะท างานด้านอ านวยการเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในด้านนี้ 
 ข้อ 79 ให้หมู่บ้านท าการแบ่งเขตบ้าน ตามลักษณะภูมิประเทศ ประเพณีวัฒนธรรม หรือเครือญาติ ตาม
ขนาดและจ านวนที่มีความเหมาะสมแต่ละหมู่บ้าน  โดยแต่ละเขตบ้านต้องคัดเลือกประธานเขตบ้าน  1 คน  และ
คณะกรรมการเขตบ้านฝ่ายต่างๆตามความเหมาะสมและจ าเป็น 
 ข้อ 8  ให้จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน  หัวหน้าเขตบ้าน  คณะกรรมการเขตบ้าน  ให้เป็นไปตามที่กฎหมาย
ก าหนดโดยจัดให้มีที่ท าการคณะกรรมการหมู่บ้าน และที่ท าการคณะกรรมการเขตบ้าน ตามความเหมาะสม 

 ข้อ 8 /1 ให้จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านฝ่ายเด็กและเยาชน (กม.น้อย) เพ่ือให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม เป็น กม. 
คู่ขนาน ในการด าเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือให้สามารถรับช่วงการพัฒนาหมู่บ้านในอนาคตได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ระบบทายาท) ในการจัดตั้ง กม. น้อย ให้ผู้ใหญ่บ้านออกค าสั่งแต่งตั้งด้วยความเห็นชอบ ของ
คณะกรรมการหมู่บ้านและให้มีพิธีปฏิญาณตน รับหน้าที่ตามบัญญัติธรรมนูญหมู่บ้าน 
 ข้อ 81 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  แต่งตั้งเลขานุการหมู่บ้านขึ้นมาหนึ่งคนโดยคัดเลือกจากบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถในการที่จะช่วยเหลืองานด้านธุรการของคณะกรรมการหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี 
 ข้อ 82ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หัวหน้าเขตบ้าน  คณะกรรมการเขตบ้าน  ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย 
ก าหนด  หรือตามที่นายอ าเภอมอบหมาย  หรือผู้ใหญ่บ้านร้องขอ  และมีหน้าที่ด าเนินการจัดประชุมปรึกษาหารือเพ่ือ
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา  และพัฒนาหมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ  และจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของราษฎรใน
หมู่บ้านเพื่อให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของหมู่บ้านอย่างกว้างขวางทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การเป็นกรรมการหมู่บ้าน การปฏิบัติหน้าที่และการประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.2551 

 ใหค้ณะกรรมการหมู่บ้าน  และทุกครัวเรือนส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมในการจัดประชุมของผู้ใหญ่บ้าน  หรือ
การประชุมใหญ่คณะกรรมการหมู่บ้าน  หรือการประชุมที่หน่วยงานราชการก าหนดขึ้นหากครัวเรือนใดขาดการ
ประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร จะถือว่าเป็นครัวเรือนที่ขาดคุณสมบัติหรือไม่ให้ความส าคัญกับงาน
ส่วนรวม เมื่อมีการพิจารณาช่วยเหลือจากกิจกรรมหรืองบประมาณใดๆ จะได้รับการพิจารณาในล าดับท้ายๆหรือ
ด าเนินการตามมาตรการทางสังคมท้ังนี้ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมของคณะกรรมการหมู่บ้าน และคณะกรรมการเขต
บ้าน  ให้เบิกจ่ายได้จากเงินกองทุนพ่ึงพาตนเอง ตามจ านวนที่คณะกรรมการหมู่บ้านก าหนด 

 ข้อ 83 ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน จัดท ารายงานการประชุม และเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นหลักฐานทาง
กฎหมายและการบังคับใช้หรือการยืนยันในการด าเนินการในด้านต่างๆ    และน าสรุปรายงานการประชุม  ผลการ
ด าเนินงาน และภาพถ่าย(ถ้ามี)  เสนอที่ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านในคราวต่อไป 

 ข้อ 84 คณะกรรมการหมู่บ้าน  หวัหน้าเขตบ้าน  และคณะกรรมการเขตบ้าน  มีหน้าที่สนับสนุนกลุ่มอาชีพ  
หรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านให้มีความเข้มแข็งและมีหน้าที่จัดกิจกรรมสาธารณกุศล  และจัดท าระเบียบการเก็บ
ค่าธรรมเนียมจากกองทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน  หรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือน าเงินเข้ากองทุนพ่ึงพาตนเอง 

 ข้อ 85 คณะกรรมการหมู่บ้าน  ต้องบูรณาการหรือประสานงานกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัด องค์กรภาคเอกชน  และประชาชน  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ  โดยเฉพาะต้องประสาน
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นท่ีในการพัฒนาหมู่บ้านและส่งต่อปัญหาหรือความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือหรือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
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 ทั้งนี้ ในการด าเนินกิจกรรมของคณะกรรมการหมู่บ้าน แม้จะได้มอบหมายให้คณะท างานด้านต่างๆ  หรือ
คณะกรรมการเขตบ้าน หรือบุคคลใดด าเนินการในเรื่องใด  ให้ถือว่าคณะกรรมการหมู่บ้านยังคงต้องร่วมรับผิดชอบ
ด าเนินการร่วมกันทุกฝ่ายหรือทุกด้าน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและประสบผลส าเร็จ 

 ข้อ 86 ให้จัดท าข้อมูลทางการปกครองและจัดท าป้ายประกาศ เช่น แผนที่เขตการปกครอง  แผนผังครัวเรือน
และสถานที่  ประวัติหมู่บ้าน  บุคคลที่เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  บุคคลที่เป็นผู้น า 
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานหรือบุคคลที่จ าเป็น หรือข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 
 

ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 ข้อ 87  ให้คณะท างานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในด้านนี้ 
 ข้อ 88 ให้หมู่บ้านจัดท าระบบฐานข้อมูล และระบบสารสนเทศ (Data Base–MIS) ให้ครบถ้วน ทั้งในอดีต 
ปัจจุบันและอนาคต 

 ข้อ 89 ให้หมู่บ้านมีแผนพัฒนาหมู่บ้าน  ทั้งแผนระยะสั้น  ระยะกลาง  และระยะยาว โดยในการจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน  ให้ด าเนินการจัดท าแผนตามความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านอย่าง
แท้จริง  โดยให้ราษฎรในหมู่บ้านมีหน้าที่สนับสนุนการจัดแผนพัฒนาหมู่บ้านและให้คณะกรรมการหมู่บ้าน  หัวหน้า
เขตบ้าน  คณะกรรมการเขตบ้าน  มีหน้าที่ประสานงานในการจัดท าแผนและติดตามผลการด าเนินการตามแผน 

 ข้อ 9  ให้คณะท างานด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประสานหน่วยงานราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หรือ
องค์กรใดๆ ที่เก่ียวข้อง  เพ่ือให้มีการขับเคลื่อนและมีการด าเนินการแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนพัฒนา
หมู่บ้าน  รวมทั้งมีการทบทวนแก้ไขและแสนอแผนในโอกาสต่อไป  ทั้งนี้  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
หมู่บ้าน  ต้องน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านไปบรรจุในแผนฯ  3  ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด้านการอ านวยความเป็นธรรมของคณะกรรมการหมู่บ้าน  
(ศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน) 
 ข้อ 91 ให้คณะท างานด้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในด้านนี้ 
 ข้อ 92  ให้มีการจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่ที่เห็นสมควร 
 ข้อ 93  ศูนย์ด ารงธรรมหมู่บ้าน มีหน้าที่ 
  (1) เป็นศูนย์ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทท้ังความแพ่งทุกประเภท หรือความอาญาที่เป็นความผิดอัน
ยอมความได้พร้อมจัดท าบันทึก เอกสาร รวมทั้งการรายงานตามระเบียบก าหนดโดยถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการปฏิบัติงานประนอมข้อพิพาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๓๐ 
  (2) เป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของราษฎรในหมู่บ้าน  ท าการแนะน าแก้ไข รวมทั้งประสานหรือ
รายงานหน่วยงานหรือองค์กรที่เก่ียวข้องหรือศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอเพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 

ด้านการประชาคมหมู่บ้าน 

 ข้อ 94  ให้คณะท างานด้านอ านวยการ เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบหลักในด้านนี้ 
 ข้อ 95 การใดที่เป็นเรื่องผลประโยชน์ของส่วนรวม หรือเป็นกรณีที่มีผลกระทบต่อราษฎรส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน 
หรือเป็นกรณีที่ต้องใช้บังคับเพ่ือให้ราษฎรในหมู่บ้านต้องประพฤติปฏิบัติตามหรือการใดที่มีผู้เห็นสมควรยกขึ้นหารือ
กับคนส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน หรือการใดที่ทางราชการสั่งให้น าเข้าท่ีประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน
น าเรื่องนั้นๆเข้าปรึกษาหารือในที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 

 มติหรือความเห็นของที่ประชุมต้องไม่ขัดต่อกฎหมายหรือระเบียบค าสั่งของทางราชการ และให้มีสภาพบังคับ
ให้ทุกคนต้องปฏิบัติตามมติของที่ประชุมประชาคมในเรื่องนั้น 
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 ข้อ 96 การประชุมประชาคมทุกครั้งต้องมีหัวหน้าครอบครับหรือผู้แทนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป ครัวเรือน
ละ 1 คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนครัวเรือนทั้งหมดในหมู่บ้าน หากมีผู้เข้าประชุมไม่ครบตาม
จ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อนี้ให้ถือว่ายังไม่ครบองค์ประชุมและห้ามด าเนินการประชุม หรือในขณะที่ก าลังประชุมกันหาก
มีผู้ออกจากที่ประชุมไปจนเหลือไม่ครบองค์ประชุมก็ให้การประชุมในขณะนั้นจ าเป็นต้องยุติลง และให้รีบด าเนินการ
ประชุมใหม่ ภายใน 3 วัน  
 มติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้ถือตามเสียงข้างมากของที่ประชุมหากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้มีการทบทวน
และหารือใหม่ร่วมกันเพ่ือหาข้อสรุปเหมาะสมและจัดให้มีการลงมติอีกครั้ง 

 ในกรณีที่ไม่สามารถมาร่วมประชุมประชาคมได้ ให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อผู้ใหญ่บ้าน และต้องยอมรับใน
มติการประชาคมนั้น โดยไม่สามารถเรียกร้อง/ฟ้องร้องในเรื่องที่ประชาคมนั้น 

 ข้อ 97 ในการประชุมประชาคมทุกครั้งเพ่ือให้การปรึกษาหารือเป็นไปด้วยความรอบคอบและป้องกันปัญหา
หรือความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงให้ที่ประชุมเลือกบุคคลที่เห็นสมควรจ านวน 5-7 คน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณา
กลั่นกรอง ให้ค าปรึกษาหารือพร้อมให้เสนอแนวทางแก้ไขและให้ร่วมรับผิดชอบร่วมปฏิบัติด้วย 

 ข้อ 98 ในกรณีที่ประธานประชาคมหมู่บ้านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้ที่ประชุม
เลือกบุคคลที่เห็นสมควรท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม   และให้เลขานุการหมู่บ้านเป็นเลขานุการของที่ประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน โดยมีหน้าที่แจ้งเชิญผู้เข้าประชุม จัดท าระเบียบวาระหรือหัวข้อในการประชุมจัดท าเอกสารให้ผู้เข้า
ประชุมลงชื่อ บันทึกรายงานการประชุมและงานธุรการอ่ืนๆที่เก่ียวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
3.4.4 การเชื่อมโยงโครงข่ายป่าชุมชนระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด จนเกิดภาคีเครือข่ายที่

เข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การเชื่อมโยงโครงข่ายการบริหารจัดการป่าชุมชน ในต าบลผาปัง ได้น าหลักแนวคิดการเชื่อมโยงระบบ

การจัดการที่ดินกรรมสิทธิ์ (ดิน) การจัดการน้ าเพ่ือบริโภค อุปโภค และการเกษตร(น้ า) ป่าสงวนแห่งชาติ(ป่า) และวิถี
ชีวิต เชื่อมโยงกันเป็นวงจรชีวติของ “คน” และ “ป่า” 

 ชีวิต   =   ชีวิต 
“คน” กับ “ดิน” = มีดินมีชีวิต 
“คน” กับ “น  า” = มีน  ามีชีวิต 
“คน” กับ “ป่า” = มีป่ามีชีวิต 
 

“คน” เป็นกลไกศูนย์กลางขับเคลื่อนการมีชีวิต ของสรรพสิ่ง ดิน น้ า ป่า” ล้วนบริหารจัดการด้วยคน
ทั้งสิ้น ดังนั้นการเชื่อมโยงโครงข่ายการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการป่าชุมชนในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ
จังหวัด นั้นในพื้นที่ต าบลผาปัง ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาชุมชนผาปัง 20 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2547 – 2567 จะเห็น
ได้ว่าการยทุธศาสตร์การพัฒนาชุมชนผาปัง ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมาได้มุ่งเน้นด้วยการพัฒนา “คน”ในชุมชนทั้ง 5 
หมู่บ้านให้มีความเข้าใจ มีฐานองค์ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในเป้าหมาย จุดหมายเดียวกัน คือ 
“การพัฒนาชุมชนพ่ึงตนเองยั่งยืน“ในระยะเวลา 20 ปี 

กระบวนการมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงโครงข่ายของประชาชนต าบลผาปัง กระท าได้ง่ายกว่าชุมชนอ่ืนๆ 
เพราะทั้ง 5 หมู่บ้านเป็นเครือญาติกันท้ังสิ้น ซึ่งสะท้อนได้จากการจัดกิจกรรมบุญประเพณี หรืองานเทศกาลต่างๆ อาทิ 
การรดน้ าด าหัวญาติผู้ใหญ่(สงกรานต์) การท าบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว(ตาน) จะเห็นบริบททาง
สังคม ที่เป็นการรวมตัวกันครั้งใหญ่ในชุมชน 
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เมื่อทุกคนพร้อมแล้ว “องค์ความรู้” คือ ขั้นตอนด าเนินงานต่อไปที่จะให้ คนทั้งต าบลมีแนวคิด ความ
เข้าใจ แนวทางการคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจในการบริหารจัดการป่าชุมชน จึงเป็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เรื่อง การส่งเสริม 
ฟ้ืนฟู บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน เป็นแผนงาน 10 ปีที่เริ่มด าเนินงานในปี 
2552 – 2562 หรือกล่าวได้ว่าการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นได้ด าเนินงานมาแล้วกว่า 
8 ปี ซึ่งมีท้ังส าเร็จ ทบทวน และล้มเหลวปะปนกันไป แล้วแต่กฎหมาย หรือสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม จะ
เอ้ืออ านวยให้ด าเนินงานได้ 

ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาขาดน้ าบริโภคอุปโภคและการเกษตร ปัญหาปากท้อง พฤติกรรม และความเคย
ชิน เปรียบดั่งเชือกหนึ่งเส้นที่ขรุขระด้วยปุ่มปม ต้องอาศัยความอดทนค่อยๆ แก้ออกทีละปม ในแต่ละหมู่บ้าน แต่ละ
ต าบล แต่ละอ าเภอ จะมีแกนน าที่กระตุ้นการส่งเสริมเรื่องเกษตรยั่งยืน ป่ายั่งยืน สังคมอยู่เย็นเป็นสุข สุขภาพดีมีตังค์
ยั่งยืน ซึ่งมีองค์ประกอบมากมาย และที่ส าคัญ ต้องหาตลาดที่มั่นคงให้เกษตรกรผู้หันมาเลือกทางสายใหม่ที่ทุกคน
ร่วมกันก าหนดตั้งแต่ต้น นั่นหมายถึงการออกไปติดต่อประสานงานข้างนอก หมายถึงทุนที่จะในการด าเนินงาน 
หมายถึงการเพ่ิมทักษะด้านการเกษตร และอีกจิปาถะความรู้ที่จ าเป็นต้องมี ถ้าต้องการจะเปลี่ยนกระแสหลักของ
ชุมชนในปัจจุบันและอนาคตที่ต้องการให้เห็นอีก 20 ปีข้างหน้าตามแผนงานที่ก าหนด 

การเชื่อมโยงเครือข่ายป่าชุมชนบ้านผาปังลวง จ งเป็นการเชื่อมโยงในการบริหารจัดการ“ดิน น  า 
ป่า”ทั้งระบบในต าบลผาปัง ไม่ได้ด าเนินการในหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่ง ดังนั้นยุทธศาสตร์การส่งเสริม ฟ้ืนฟู บริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  จึงด าเนินการควบคู่กันไปกับการเชื่อมโยงเป็นโครงข่าย
ความความร่วมมือทั้งต าบล การด าเนินงานส่วนใหญ่จะร่วมกันทุกหมู่บ้าน ภายใต้กระบวนการความร่วมมือของ

หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ที่เก่ียวข้องในแต่ละด้าน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการบริหารจัดการป่าชุมชนยั่งยืน 
“ที่นี่ต าบลผาปัง” จะเป็นการบริหารจัดการในรูปแบบกิจการเพื่อสังคม Social enterprise ที่คนทั้งต าบลมีส่วนร่วมใน

การแสดงความเป็นเจ้าธนาคารต้นไม้ ธนาคารผู้ใช้น้ า และวิสาหกิจชุมชนต่างๆ ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริหาร
จัดการ”ดิน น้ า ป่า” โดยความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ตามแต่ละบทบาทหน้าที่ของแต่ละองค์กร

 
 

บริหารจัดการเครือข่ายป่าชุมชนผาปัง
“ไผ่”คือ ไม้ใช้สอย ไม้กินได้ และเป็นไม้เศรษฐกิจ

ตามพระราชด ารัส ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

จัดการไผ่ในที่ดินกรรมสิทธิ์ 50 ไร่(เดิม) 
และปลูกเพ่ิมจ านวน 100 ไร/่ปี 5 ปีต่อเนื่อง

บริหารจัดการไผ่บริเวณที่ดินสิทธิท ากิน สทก /สปก 
145 ไร ่(เดิม) และปลูกเพ่ิมจ านวน 200 ไร่/ป ี5 ปีต่อเนื่อง

บริหารจัดการ และดูแลรักษาป่าชุมชน 24,451 ไร่
บริเวณหมู่ที่ 1-5 ต าบลผาปัง ร่วมกับกรมป่าไม้
(1)6,874 (2) 977 (3)800 (4) 300 (5) 15,500
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ฉะนั น การบริหารจัดการป่าชุมชนหมู่ที่ 2 บ้านผาปังหลวง จึงเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนการบริหาร
จัดการของเครือข่ายป่าชุมชนทั้งต าบลผาปัง แต่รูปแบบการบริหารจัดการจะด าเนินการภายใต้ “ธรรมนูญต าบลผา
ปัง”ทั้งระบบนั่นเอง 

  

 
 

การเชื่อมโยงเครือข่ายป่าชุมชน ระดับอ าเภอ จะเป็นผลพวงจากการเชื่อมระบบน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค 
และการเกษตร ในโครงการ พระราชด าริอ่างเก็บน้ าห้วยต้อง หมู่ที่ 1 ต าบลผาปัง อ าเภอแม่พริก จังหวัดล าปาง โดยมี
ผู้ใช้น้ าจากโครงการดังกล่าว 2 ต าบลคือ ต าบลผาปัง-ต าบลแม่ปุ  และอีกหนึ่งกิจกรรมการเชื่อมโยงโครงข่ายการ
จัดการระบบน้ าทางท่อจากอ่างเก็บน้ าในโครงการพระราชด าริผาวิ่งชู้ โดยมีผู้ได้รับประโยชน์จากการใช้น้ า 3 ต าบลคือ 
ต าบลแม่พริก –ต าบลแม่ปุ-และต าบลผาปัง(2562) จะเห็นและสังเกตได้ว่าการเชื่อมโยงโครงข่ายป่าชุมชนในบ้านผาปัง
หลวงระดับอ าเภอ จะเป็นการเชื่อมโยงโครงข่ายการใช้น้ า และเครือข่ายผู้ใช้ประโยชน์จากป่า ของชุมชนข้างเคียง 
อาทิ การจัดหาของป่า และการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ เป็นต้น 
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การเชื่อมโยงเครือข่ายป่าชุมชน ระดับจังหวัด จะเป็นการมุ่งเน้นเรื่องการขยายผลแนวคิดการบริหาร
จัดการวิถีชุมชนทั้งระบบ ที่เชื่อมโยงโครงข่ายเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการจัดการสุขภาพ โดยจัดท าความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฎล าปาง และองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ) จัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนให้องค์
ความรู้กับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และผู้น าชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ในหลักสูตรระยะสั้น และเก็บหน่วยกิต เพ่ือให้จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และน าความรู้ไปพัฒนาท้องที่ ท้องถิ่น รวมถึงการประกอบกิจการ ประกอบอาชีพ ที่
สอดคล้องการด ารงชีวิตและความสมดุลทางธรรมชาติ ตามบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะใหม่ New 
Social Movements : NSMs ซ่ึงคาดหวังว่าจะสามารถท าให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 

ส าหรับการบริหารจัดการป่าชุมชน ก็จะเป็นหนึ่งในหลักสูตรการเรียน ด้วยปัญญาปฏิบัติจริง 
interactive Leaning ภายใต้ความร่วมมือของสภาเกษตรจังหวัดล าปาง ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร(ธกส) และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดล าปาง(ทสม) ซึ่งทั้ง 2 
กิจกรรมความร่วมมือในระดับจังหวัดได้เริ่มด าเนินการแล้วอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปี 2558  เป็นต้นมา ซึ่งคาดว่าจะ
เป็นการมีส่วนร่วมของหน่วยงานทุกภาคส่วนสร้างจิตส านึกให้กับสังคมในจังหวัดล าปาง จากรุ่นสู่รุ่น ที่เป็นระบบยั่งยืน 

 

 
ภาพการลงนามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน เพ่ือร่วมสรรค์สร้าง

มูลค่าเพ่ิมทางสังคมCreating Share Values : CSV ทีส่อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในลักษณะใหม่ New 
Social Movement : NSMs เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2559  

 



แผนการพัฒนาชุมชนต าบลผาปัง ประจ าปี 2547-2567 
คณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการต าบลผาปัง และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาปัง 
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ภาพกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือร่วมสรรค์สร้างมูลค่าเพ่ิมทางสังคมCreating Share Values : CSV ที่

สอดคล้องกับการด ารงชีวิตและความสมดุลทางธรรมชาติ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง วันที่ 20 พฤศจิกายน 
2558 


