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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-1 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

บทที่3 
แผนพัฒนาชุมชนผาป ง 

3.1  รายละเอียด 
การยุบรวม ภาต้าบลผาป ง กับองค์การบริหาร  วนต้าบลแม พริก เมื่อ ปี พ. . 2537 เป็นการเ ีย ละ เ ีย

โอกา ครั้ง ้าคัญท่ีประชาชนต้าบลผาป งจะต้องน้ามาเป็นบทเรียน เพ่ือรวมพลังพลิกฟ้ืนต้าบลผาป งให้เกิดการพัฒนาที่
ยั่งยืนในอนาคต  าเหตุหลักท่ีต้าบลผาป ง  าดคุณ มบัติเรื่องจ้านวนปริมาณบุคลากรในต้าบลทั้ง 5 หมู บ้านรวมกันแล้ว 
1,774 คน อา ัยอยู จริงเพียง 1,434 คน  รุปได้ว ามีประชากรไม ถึง 2,000 คนตามหลักเกณฑ์ องกระทรวงมหาดไทย 
เพราะประชาชน ต้าบลผาป ง ได้อพยพออกจากชุมชนไปเพื่อท้ามาหาเลี้ยงชีพตามวิถีชีวิต ซึ่ง ะท้อนได้จากจ้านวน
ผู้ ูงอายุถึงร้อยละ 30  องจ้านวนประชากรทั้งหมด และบางกลุ ม บางตระกูล ก็ ยายไป รรหาพ้ืนที่ที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติอุดม มบูรณ์เป็นถิ่นฐานใหม   

แต ใน ภาพความเป็นจริงทางเ รษฐกิจ  ังคม  ิ่งแวดล้อมและ ุ ภาพ องต้าบลผาป งนับว าเป็นต้าบลหนึ่ง
ที่มีความพร้อมตามพระราชบัญญัติองค์การบริหาร  วนต้าบลฉบับแก้ไ  พ. .2542 ที่ ามารถยกระดับให้เป็นองค์การ
บริหาร  วนต้าบลผาป งด้วยตนเอง ไม มีความจ้าเป็นต้องไปยุบรวมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพราะเชื่อมั่นใน
 ักยภาพความพร้อมทุกด้าน ที่ผ านมาเกิดความผิดพลาดในระบบการจัดการระหว างหน วยงาน องภาครัฐ  ผู้น้าชุมชน 
และประชาชน ไม มีความเ ้าใจในกระบวนการยกระดับองค์การบริหาร  วนต้าบลที่ อดคล้องกัน เพราะราษฎรที่อยู ตาม
ทะเบียนราษฎรเป็นผู้ ูงอายุ และเด็ก ทั้งที่ต้าบลผาป งมีพ้ืนฐานทางเ รษฐกิจที่มีความยั่งยืน มีแผนพัฒนาต้าบลเพื่อ
 ับเคลื่อนการพัฒนาในชุมชนชัดเจน มกีระบวนการเรียนรู้และการมี  วนร วม องประชาชนในหมู บ้านและชุมชน  โดย
เริ่มจากการกระตุ้นจิต ้านึกและความรับผิดชอบ องประชาชนในชุมชนให้มีจิต าธารณะ แล้วร วมกันคิด ร วมกัน
จัดหา ร วมกันเรียนรู้/วิเคราะห์  เพื่อให้รู้และเ ้าใจตนเองโดยใช้กระบวนการชุมชน  คือการ ้ารวจ ้อมูลป ญหาและ
 ักยภาพ องชุมชน การวิเคราะห์ าเหตุแนวทางแก้ไ   แล้วก้าหนดอนาคตและทิ ทางการพัฒนาตนเอง หมู บ้านและ
ชุมชนในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชน และเพ่ือชุมชน ซึ่งเป็นการเ ริม ร้างความเ ้มแ ็ง และพ่ึงตนเองอย างมีระบบ
และยั่งยืน 

  การจัดท้าแผนเพื่อทบทวน รุปบทเรียนเพื่อการก้าหนดยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนต้าบลผาป ง 
ประจ้าปี 2556 – 2560 จึงเป็นโอกา ที่ชาวชุมชนต้าบลผาป งจะได้มีโอกา ได้ร วมกันคิด ร วมกันท้า ร วมกันตัด ินใจ 
และร วมกันเป็นเจ้า องการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ความยั่งยืน ที่ อดคล้องกับการรักษาความ มดุลทางธรรมชาติ 
 ิ่งแวดล้อม และจึงหวังเป็นอย างยิ่งว าการจัดท้าแผนยุทธ า ตร์การพัฒนาชุมชนครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ ูง ุดกับชาว
ต้าบลผาป ง และเป็นแบบอย างให้กับชุมชน ้างเคียงท่ีมีความ นใจรูปแบบการพัฒนาชุมชนแบบพ่ึงตนเองอย างยั่งยืน
ต อไป 
 
วิสัยทัศน์ต าบลผาป ง(Vision)“เป็นชุมชนต้นแบบวิ าหกิจชุมชนพลังงานยั่งยืน จัดการ ุ ภาพเ ้มแ ็งเพ่ือพัฒนา
มูลค าเพ่ิมร วมทางเ รษฐกิจดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี  ุ ภาพดี และเป็น ูนย์กลางวัฒนธรรมชุมชนพ่ึงตนเอง และภูมิ
ป ญญาอาเซียน” 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-2 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

ประเด็นยุท ศาสตร์ที่ 1  การ พัฒนาคุณภาพชีวิต และ ังคม องประชาชนต้าบลผาป ง ให้มีความเ ้มแ ็ง มีภูมิคุ้มกัน 
รักวัฒนธรรมท้องถิ่นและถิ่นก้าเนิดตามวิถีผาป ง โดยด้ารงชีวิตตามหลักปรัชญา องเ รษฐกิจพอเพียง อง
พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวฯ 
 
กลยุท ์ 

1) เ ริม ร้างและพัฒนาระบบการ ึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ ให้มีความเป็นเลิ  โดดเด น เพ่ือพัฒนา
ครู เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชนให้มีคุณภาพ (ให้มีคุณภาพคู คุณธรรม)  ามารถเ ้าถึงแหล ง
ความรู้และแหล งอาชีพท่ีเหมาะ มและมี ภาพแวดล้อมทาง ังคมและ วั ดิการทาง ังคมที่ดี 

2) พัฒนา รพ. ต. ระบบบริการทางการแพทย์และ าธารณ ุ ให้มีคุณภาพเทียบเท าโรงพยาบาลชุมชน 
3)   งเ ริมให้บุคคลากรในต้าบลผาป งมีความตระหนักถึงหลักค้า อน ององค์พระ ัมมา ัมพุทธเจ้าให้มี

คุณธรรมจริยธรรม เ ริม ร้างยกระดับความเ ้มแ ็งและ ร้างภูมิคุ้มกัน อง ถาบันครอบครัวและ
 ถาบันทาง ังคมรวมทั้ง นับ นุนให้ด้ารงชีวิตตามวิถีตามแนวปรัชญา องเ รษฐกิจพอเพียง  ององค์
พระบาท มเด็จพระเจ้าอยู หัวฯ 

4) เ ริม ร้างและ นับ นุนเพื่อให้เกิดการรักท้องถิ่น การอนุรักษ์และเผยแพร ประเพณี ิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักอย างกว้าง วาง 

5)   งเ ริมและ นับ นุนให้มีการออกก้าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
6) พัฒนาระบบโครง ร้างพื้นฐานและ ิ่งอ้านวยความ ะดวก (เช น ระบบประปา ไฟฟูา ความปลอดภัยและ 

ความมั่นคง) เพ่ือการบริการประชาชนอย างท่ัวถึงและมีประ ิทธิภาพ 
7) เ ริม ร้างระบบการคุ้มครองทาง ังคม 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-3 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค ์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ ์
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. โครงการ จัดการ

ระบบการ ึกษา 
 า นา วัฒนธรรม 
และ าธารณ ุ 
ชุมชน 

 

1. เพื่อเ ริม ร้าง
ความมั่นคงในชีวิต 

2. เพื่อยกระดับ 
คุณภาพชีวิต อง
ประชาชน 

1. จัดให้มีการพัฒนาการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อง
เยาวชน อ ม. และ
ประชาชนด้วยการ
ปฏิบัติจริง(ธนาคาร
 ุ ภาพดี) 

2. ให้ทุนการ ึกษาเด็ก
นักเรียนเก งที่ได้รับ
รางวัลชนะเลิ   ึกษา
ต อจนจบปริญญาตร ี

3. จัดให้การ ืบ าน
 า นา วัฒนธรรม
ประเพณีพื้นบ้าน 

4. จัดให้มีการพัฒนา
และอบรมเยาวชน 
อ ม.ต้ารวจบ้านและ
ต้ารวจประชาชน 

1.  ถาน ึกษามี
คุณภาพ มีครู อนดี 
มีนักเรียนได้รับ
รางวัลจากกระทรวง
 ึกษา 

2.  ถานบริการ
 าธารณ ุ (รพ. ต) 
ภาครัฐผ านการ
รับรองมาตรฐาน HA 

3. ประชาชนปฏิบัติตาม
กติกาท่ีชุมชน
ก้าหนดเช น กติกา
ต้ารวจบ้าน กติกา
 ุ ภาพ อ ม.ไม น้อย
กว าร้อยละ 80 

4. ประชาชนพึงพอใจ
ต อการให้บริการ อง
ต้ารวจบ้าน
 ถาน ึกษา/อ ม/
 าธารณ ุ  และวัด 
ไม น้อยกว าร้อยละ 
80 

 

1. พัฒนาระบบปูองกัน
 ุ ภาพแบบพ่ึงตนเอง 
และบริการทาง
การแพทย์และ
 าธารณ ุ ให้มีคุณภาพ
ที่ ามารถปฏิบัติได้จริง 

2.   งเ ริมและ นับ นุน
การ ึกษา องเด็ก
เยาวชนและประชาชน
ให้มีคุณภาพ(ให้มี
คุณภาพคู คุณธรรม 
จริยธรรม) ามารถเ ้าถึง
แหล งความรู้และแหล ง
อาชีพท่ีเหมาะ มและมี
 ภาพแวดล้อมทาง ังคม 
และ วั ดิการทาง ังคม
ที่ด ี

3. เ ริม ร้างและยกระดับ
ความเ ้มแ ็งและ ร้าง
ภูมิคุ้มกัน อง ถาบนั
ครอบครัวและ ถาบัน
ทาง ังคมรวมทั้ง
 นับ นุนให้ด้ารงชีวติ 

130,000 50,000 50,000 50,000 50,000 
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-4 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
2. โครงการ ลาน

ธรรม วิถีไทย 
เพ่ือเ ริม ร้าง 
ภูมิคุ้มกันและ 
 ร้างจิต ้านึกท่ีดี 
ให้กับเด็กเยาวชน
และประชาชนในผา
ป ง 

จัดอบรมและกิจกรรมให้
ความรู้เพื่อ  งเ ริมให้ทุก
คนมี  วนร วมและตระหนัก
เห็นถึงความ ้าคัญ อง
การมีจิต ้านึกที่ดีต อ ังคม
ด้วยการปฏิบัติที่ อดคล้อง
กับการด้าเนินชีวิตจริงใน
ชุมชน(กิจกรรมบุญหลวง
การ วดมนต์ ้ามปี/ค าย
ลูกเ ือตามวิถีชุมชน/ลาน
ธรรม วิถีไทย) 

ค าดัชนีครอบครัว 
มีความอบอุ นมาก 
 ึ้นร้อยละ 1 
ประชาชนมีความ ุ 
มวลรวม 
เพ่ิม ้ึนไม น้อยกว า
ร้อยละ 50  
 

ประชาชนชาวต้าบลผาป ง
มีจิต ้านักท่ีดีและอยู 
ร วมกันอย างมี 
ความ ุ  

 50,000 50,000 50,000 50,000 

หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก กรมการ า นา กระทรวงวัฒนธรรม
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รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-5 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
3. โครงการ พัฒนา

ทักษะอาชีพเพ่ือ
 อดรับความ
ต้องการ อง
ตลาด 

1.เพ่ือพัฒนา 
ทักษะฝีมือ 
แรงงานและการ 
การประกอบ 
อาชีพ 
2.เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการพัฒนา
 ินค้า ู  
ตลาดอาเซียน 

จัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิม
ทักษะฝีมือแรงงานและ
การประกอบอาชีพ
ประชาชนต้าบลผาป ง 

- ฝึกอบรมการ
ผลิตเวช ้าอาง
จากผงถ านไผ  

- การอบรมการ
บริหารจัดการ
เ ษวั ดุเหลือใช้
ทางการเกษตร 

- การอบรมการ
ผลิตถ านอัดแท ง 
Chacoal 

- การอบรมการ
ผลิตเชื้อเพลิงอัด
แท ง Pellets 

- การอบรมการ
ประกอบอาหาร 
 

ความ ุ มวลรวม 
เพ่ิม ้ึนไม น้อยกว า
ร้อยละ 60 

มีทักษะแรงงาน 
 อดคล้องกับความ 
ต้องการตลาดแรงงาน
และเพ่ิม ีด 
ความ ามารถใน 
การแ  ง ันให้กับ 
วิ าหกิจชุมชนผาป ง 
 

50,000 50,000 50,000   



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-6 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
4. โครงการ บูรณา

การการแก้ไ 
ป ญหาในภาวะ
วิกฤติและ า
ธารณภัย 

1.เพ่ือเ ริม ร้าง 
ความมั่นใจในชีวิต
และทรัพย์ ิน อง
ประชาชนในภาวะ
วิกฤติ (เช นน้้าแล้ง
หรือมลพิษจากหมอก
ควัน) 
 
2.เพ่ือยกระดับ 
การมี  วนร วมชอง
ภาค  วนต างๆในการ
แก้ไ ป ญหาภาวะ
วิกฤติและ าธารณ
ภัย 

1.อบรมเ ริม ร้าง 
ความรู้ความเ ้าใจ 
บุคลากรภาครัฐและ
อา า มัครภัยพิบัติ
และ าธารณภัยในการ
แก้ไ  ถานการณ์และ 
ใช้อุปกรณ์ต างๆ 
2.จัดซื้อจัดหา 
อุปกรณ์และ ิ่ง 
อ้านวยความ ะดวก
เพ่ือปูองกัน าธารณภัย 
3.เ ริม ร้างความ 
เ ้มแ ็งเครือ  าย 
ปูองกัน าธารณภัย 
4.จัดท้าฐาน ้อมูล 
พ้ืนที่เ ี่ยงภัยและ 
อุบัติภัย 

1.ความ ุ มวลรวม
เพ่ิม ้ึนไม น้อยกว า 
ร้อยละ 60 
2.ระดับความ ้าเร็จ 
ในการพัฒนา 
คุณภาพการบริหาร 
จัดการ องประชาชน 
 

1.ประชาชนผาป งมี 
ความเชื่อมั่นและ 
มั่นใจในชีวิต 
ทรัพย์ ินมาก ึ้น 
2.ประชาชนมี 
ระบบการคุ้มครอง 
ทาง ังคม 

 CSR CSR CSR CSR 

หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก การไฟฟูา  วนภูมิภาค (PEA) และการไฟฟูาฝุายผลิตแห งประเท ไทย(กฟผ.)  ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม
จังหวัดล้าปาง (ท จ)



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-7 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
5. โครงการ พี่ อน

น้อง (โครงการ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-
อเมริกัน) และ
โครงการ
แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมไทย-
ญี่ปุุน) 

ให้เด็กและเยาวชน มี
การถ ายทอดทักษะ
การเรียนรู้ และมี
กิจกรรมเพื่อการมี
  วนร วมในช วงปิด
ภาคเรียนที่เป็น
ประโยชน์ต อ
การ ึกษาและการ
เรียนรู้ตลอดชีพ 

1. ภาเด็กและเยาวชน
จัดค ายเด็กและเยาวชน 
เพ่ือการเพ่ิมทักษะ
การ ึกษาและการ
เรียนรู้นอกระบบ
ในช วงปิดเทอม (ไทย-
อเมริกัน) 
2.จัดกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ทักษะความ ้าเร็จ อง
ชีวิตจากรุ นพี่
ระดับประเท ทุก า า
อาชีพเพ่ือน้องในชุมชน
ชนบทผาป ง 

เด็กและเยาวชน
ต้าบลผาป ง มีทักษะ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติจริง
ที่เป็นประโยชน์ต อ
การด้ารงชีวิตบน

พ้ืนฐานความเป็นจริง 

เด็กและเยาวชนต้าบลผา
ป ง ได้มีโอกา เพ่ิมทักษะ
เรียนรู้เชิงปฏิบัติจริงที่
เป็นประโยชน์ต อการ
ด้ารงชีวิต มีต้นแบบฝ นที่
เป็นจริง 1 ครั้ง/ปี 

30,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจากมูลนิธิพัฒนาเยาวชนฟอร์ริด้า มูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน กระทรวงพลังงาน ภายใต้โครงการ มหกรรมพลังงาน ัญจร ปี 2557 กฟภ./
กฟผ./ปตท.



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-8 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
6. โครงการ พัฒนา

ระบบ  งน้้าทาง
ท อ(เ ื่อนผาวิ่ง
ชู้-อ างเก็บน้้า
ห้วยโปุงลุ้น) 

เพ่ือบริหารจัดการ
ระบบ ูบน้้า และท อ
  งน้้าเพื่อการเกษตร
ในชุมชนเพ่ือการ
ปลูกไผ  ปลูก
 มุนไพรพื้นบ้าน 
และรักษาปุาชุมชน
บริเวณพ้ืนที่เ ตปุา
เ รษฐกิจ/ปุาชุมชน 
ร วมกับ ้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแวดล้อม
จังหวัดล้าปาง 

 ้ารวจออกแบบ
เ ้นทางการพัฒนา
โครงการ และ
ด้าเนินการก อ ร้าง
ระบบท อ  งน้้าและ
ติดตั้งระบบ ูบน้้า
ด้วยไฟฟูา 

ประชาชนในพื้นท่ี
เ ตต้าบลผาป ง/
ต้าบลแม ปุ รวม
ทั้ง ิ้น 12 หมู บ้าน
ได้ใช้ประโยชน์จาก
การพัฒนาโครงการ 
100 เปอร์เซ็นต์ 

 ามารถแก้ป ญหาพื้นที่
น้้าแล้งเพื่อการอุปโภค
และบริโภคในต้าบลผา
ป ง และต้าบลแม ปุ  
และท้าให้การด้าเนิน
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ปุา
ตามแผนพัฒนาชุมชน
ตามความร วมมือ อง
 ้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
 ิ่งแวดล้อมจังหวัด
ล้าปางประ บผล ้าเร็จ 

- - 50,000,000 50,000,000  

หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก ้านักงานทรัพยากรน้้า และ ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-9 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
7.โครงการ  งเ ริมน้้า
บาดาลเพื่อ
การเกษตร 

เพ่ือพัฒนาแหล งน้้า
ในพ้ืนที่ าดน้้าเพ่ือ
การเกษตร 

 อ นับ นุนความ
ร วมมือกับกรม
ทรัพยากรน้้าบาดาล 

 ามารถแก้ป ญหา
การ าดแคลนน้้าใน
พ้ืนที่น้้าเพื่อ
การเกษตรในบริเวณ
การพัฒนา ูนย์
เรียนรู้ต้นแบบ
วิ าหกิจพลังงาน
ทดแทนชุมชน  

 ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้
วิ าหกิจพลังงานชุมชน
ยั่งยืน มีน้าเพ่ือ
การเกษตรในเรือนเพาะ
กล้าไผ  และพ้ืนที่ วนปุา
 มุนไพรพื้นบ้าน(ดีปลี) มี
น้้าเพียงพอต อปริมาณ
การใช้ในฤดูแล้ง  

- - 350,000 - - 

 
หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจากกรมทรัพยากรน้้าบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-10 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

วิสัยทัศน์ต าบลผาป ง(Vision)“ต้นแบบวิ าหกิจชุมชนจัดการ ุ ภาพเ ้มแ ็งเพ่ือพัฒนาเ รษฐกิจดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี  ุ ภาพดี เกษตร ร้าง รรค์ ท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เป็น ูนย์กลางวัฒนธรรมชุมชนพ่ึงตนเอง และภูมิป ญญาอาเซียน” 
 
ประเด็นยุท ศาสตร์ที่ 2 การ ร้างเ ริมและอนุรักษ์ความม่ันคง องฐานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม องต้าบลผาป งอย างยั่งยืน โดยปฏิบัติตามพระราชด้ารั  อง มเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 
 
กลยุท ์ 

1)  ร้างเ ริมอนุรักษ์และพ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมรวมทั้งอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและรักษาคุณภาพ ิ่งแวดล้อม 
2)   งเ ริมและประชา ัมพันธ์การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย างมีประ ิทธิภาพและประ ิทธิผล 
3)   งเ ริมภาคีเครือ  ายต างๆและองค์กรเครือ  ายภาคประชา ังคมในการมี  วนร วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4) เพ่ิม ีดความ ามารถให้กับบุคลากรที่เก่ียว ้องรวมทั้งใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อม 
5)  นับ นุนและพัฒนาให้เกิดเครือ  ายรักษ์และเฝูาระวังด้าน ิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่เ ี่ยงภัยโดยเน้นการมี  วนร วม องภาคีเครือ  ายประชาชนในท้องถิ่น 
6) พัฒนาและ  งเ ริมการบริหารจัดการน้้าทั้งระบบ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-11 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. โครงการคืนชีวิต

ให้ปุาต้นน้้าล้า
ธารโดยชุมชน
คน 
ใช้น้้า 
 

1.เพ่ิมระ ิทธิภาพใน
การบริหารจัดการน้้า
ปูองกันอุทกภัยและ
ลดป ญหาการ าด
แคลนน้้า 
2.เพ่ือ ร้างกระบวน
กาเรียนรู้ 
 องชุมชนให้เกิด 
ความรับผิดชอบต อ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแวดล้อม 

1.จัดเวทีการ ร้าง 
กระบวนการเรียนรู้ 
ในการบริหารจัดการ
น้้า 
2. นับ นุนกิจกรรม 
ด้าเนินการ ร้างฝาย
ชะลอน้้า และการ
บริหารจัดการน้้า 
3.ติดตามและ 
ประเมินผล 

1.ระดับความ ้าเร็จ 
 องการบริหาร 
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
 ิ่งแวดล้อมไม น้อย 
กว าร้อยละ 60 ต อปี 
2.มีการพัฒนา 
คุณภาพแหล งน้้า 
ร้อยละ 85 ต อปี 
3.มีการ ร้างฝาย 
ชะลอน้้า 

1.มีพ้ืนที่ปุา 
เพ่ิม ้ึน, ปุา าม 
อย าง ประโยชน์ 
 ี่อย าง 
2.มีจ้านวนฝาย 
ชะลอน้้าในต้าบลผาป ง
เพ่ิม ้ึน, 

400,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

 
หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก การไฟฟูา  วนภูมิภาค (PEA) ธนาคารเพ่ือ  งเ ริมการเกษตรและ หกรณ์การเกษตร(ธก )  ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
 ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง (ท จ)



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-12 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
2. โครงการ  ร้างความรู้ 

ความเ ้าใจและการ
พัฒนา ักยภาพ
ชุมชนในการจัดการ
ฐานความ มดุลทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ
 ิ่งแวดล้อม และการ
ด้ารงชีวิต องชุมชน
ต้าบลผาป ง 

เพ่ือให้ประชาชน 
ในชุมชนได้ใช้ 
ประโยชน์จาก 
ธรรมชาติอย างถูก 
วิธีน้าไป ู การอยู  
ร วมกับธรรมชาติ 
อย างยั่งยืน 
เพ่ือให้ประชาชน 
ในชุมชนตระหนัก 
ถึงการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ 
 

1.ให้ความรู้ความ 
เ ้าใจกับประชาชน 
ในเรื่องระบบนิเว  
การพ่ึงพาอา ัยกัน 
ระหว างมนุษย์กับ 
ธรรมชาติ 
2.จัดกิจกรรมดูแล 
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติให้อยู คู กับ 
ชุมชนอย างยั่งยืน 
3.มีการปลูกปุา 
ทดแทนการใช้ 
ประโยชน์จาก 
ธรรมชาติ 
4.  ร้างเ ริมและ 
 ร้างความเ ้มแ ็ง 
 องเครือ  ายรักษ์ 
 ิ่งแวดล้อมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

1.ประชาชนมีความ 
เ ้าใจในเรื่องระบบ 
นิเว เพ่ิม ้ึนร้อยละ 
80 
2.ประชาชนมีความ 
ตระหนักในการใช้ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และใช้ทรัพยากร 

1.ประชาชนมี 
ความรู้เกี่ยวกับ 
ระบบนิเว  
2.ประชาชนใช้ 
ทรัพยากรธรรม 
ชาติอย างรู้คุณค า 
3.มีปุาทดแทนที่
 อดคล้องกับการ
ด้ารงชีวิต องชุมชน
ต้าบลผาป งเพ่ิม ้ึน 

ท จ ท จ ท จ ท จ ท จ 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-13 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
3. โครงการ นับ นุน 

กิจกรรม
อา า มัคร 
พิทักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
 ิ่งแวดล้อมชุมชน
ต้าบลผาป ง (ท ม.) 

1.เพ่ือพัฒนาและ 
เพ่ิม ีดความ 
 ามารถในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้ 
บุคลากรเพ่ือ 
ปูองกันรักษาและ 
เฝูาระวังด้าน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
 ิ่งแวดล้อม 
2.เพ่ือเ ริม ร้าง 
เครือ  ายอา า มัครพิทักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
 ิ่งแวดล้อมให้มีความ
เ ้มแ ็งและมีจิต าธารณะ 

1.ละลายพฤติกรรม 
และ ร้างจิต ้านึก 
 าธารณะในการรักษาปูองกัน
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
 ิ่งแวดล้อม 
2.เ ริม ร้างความรู้ 
ความเ ้าใจด้านการบริหาร
จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และ ิ่งแวดล้อมและเ ้าใกระ
บวนการแก้ป ญหาการบุกรุก
ท้าลายและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และ ิ่งแวดล้อม 

1.ร้อยละ องการ 
 ร้างกระบวนการมี 
  วนร วม องทุก
ภาค  วนในการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และการแก้ไ 
ป ญหาผลกระทบ
ด้าน ิ่งแวดล้อมทั้ง
ในชุมชนผาป งร้อย 
ละ 10 
2.ร้อยละท่ีเพ่ิม ้ึน 
 องภาคประชา
 ังคมท่ีมี  วนร วม
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1.มีจ้านวน 
อา า มัครที่ 
ได้รับการ 
ฝึกอบรมเพ่ิมมาก 
 ึ้น 
2.มีกิจกรรมที่ 
เน้นการมี  วน 
ร วมจากภาค 
ประชาชนในการ 
อนุรักษ์เฝูาระวัง 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ 
 ิ่งแวดล้อม 
3.ประชาชนมี 
ความเ ีย ละ 
และจิต ้านึกเพ่ิม 
มาก ึ้น 
 

ท จ ท จ ท จ ท จ ท จ 

 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-14 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

 
วิสัยทัศน์ต าบลผาป ง(Vision)“ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน จัดการ ุ ภาพเ ้มแ ็งเพ่ือพัฒนาเ รษฐกิจดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี  ุ ภาพดี เกษตร ร้าง รรค์ 
ท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็น ูนย์กลางวัฒนธรรมชุมชนพ่ึงตนเอง และภูมิป ญญาอาเซียน” 
 
ประเด็นยุท ศาสตร์ที่ 3  การ เ ริม ร้าง พัฒนาและยกระดับ ีดความ ามารถในการแ  ง ันให้ วิ าหกิจพลังงานชุมชนและอุต าหกรรมครัวเรือน พัฒนาการผลิตและจ้าหน าย
ผลิตภัณฑ์ องวิ าหกิจชุมชน และภาคพาณิชยกรรมโดยใช้อัตลักษณ์และองค์ความรู้เชิง ร้าง รรค์เพ่ือ ร้างความแตกต างและความโดดเด น องต้าบลผาป งให้เป็น ูนย์ปฏิบัติการ
เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง Leaning by doing 
 
กลยุท  ์

1)   งเ ริมและพัฒนา ูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้จริงในการผลิต รวมถึงการจ้าหน ายผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชนและ ินค้าหัตถอุต าหกรรมครัวเรือนชุมชนให้มีคุณภาพ มาตรฐาน 
2)   งเ ริมการพัฒนาและวิจัยรูปแบบผลิตภัณฑ์ รวมถึง ินค้าหัตอุต าหกรรมให้มีความ วยงามได้มาตรฐานและตรงตามความต้องการตลาดโดยมีประ ิทธิภาพด้านต้นทุนที่

เหมาะ ม 
3) เ ริม ร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะและ ักยภาพในการออกแบบ การพัฒนา การผลิตและบริหารจัดการเพ่ือให้การประกอบการเป็นไปอย างมีประ ิทธิภาพ  
4)   งเ ริมการประชา ัมพันธ์และการตลาดผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชน รวมถึง ินค้าหัตถอุต าหกรรม ครัวเรือนให้เป็นที่รู้จักแพร หลาย ามารถจ้าหน ายเป็นรายได้และชื่อเ ียง

ที่โดดเด นให้กับต้าบลผาป ง จังหวัดล้าปางและประเท ในเ ตภูมิภาคอาเซียน 

5) ปรับปรุงและพัฒนาโครง ร้างพื้นฐานและ ิ่งอ้านวยความ ะดวกที่จ้าเป็นเพื่อให้การผลิตและจ้าหน ายผลิตภัณฑ์วิ าหกิจชุมชน รวมถึง ินค้าหัตถอุต าหกรรม ครัวเรือนมี
ประ ิทธิภาพและเพียงพอต อความต้องการ 

 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-15 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. โครงการ 

ต้นแบบวิ าหกิจ
ผลิตไฟฟูา
พลังงานชีวมวล
ชุมชน 

เพ่ือเป็นกรณี ึกษา
การพัฒนาต้นแบบ
วิ าหกิจผลิตไฟฟูา
ชุมชน นาดเล็กมาก 
ที่มีก้าลังการผลิต
 อดคล้องกับการ
ด้ารงชีวิตในชุมชน
และความ มดุลทาง
ธรรมชาติ 

 ร้างความรู้ความ
เ ้าใจกับชุมชนผ าน
กระบวนการมี  วนร วม
ในการคิด การท้า และ
การตัด ินใจ อง
ประชาชนต อกรณีการ
ร วมลงทุนเพ่ือการ
พัฒนาวิ าหกิจผลิต
ไฟฟูาชีวมวลชุมชน/
 ถานีผลิตไฟฟูา
พลังงานแ งอาทิตย์
ชุมชน/ ถานีผลิต
ไฟฟูาพลังงาน
แ งอาทิตย์บนหลังคา
บ้าน 

ประชาชนร้อยละ 
90 มีความเ ้าใจ
และร วมตัด ินใจ
ลงทุนเพื่อการพัฒนา
พลังงานทดแทน
ชุมชนในรูปแบบ
วิ าหกิจพลังงาน
ชุมชน ร วมกับ
หน วยงานภาครัฐ 
รัฐวิ าหกิจ และ
เอกชน ในรูปแบบ
การด้าเนินงานเชิง 
”กิจการเพื่อ ังคม” 

มีเครือ  ายวิ าหกิจ
พลังงานชุมชนได้รับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่
ยั่งยืน 
 
ต้นทุนในการผลิต 
วัตถุดิบลดลงไม  
น้อยกว า ร้อยละ 
10 

7,000,000 500,000 - - - 

 
หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก การไฟฟูา  วนภูมิภาค (PEA) มูลนิธิ ร้าง ุ ชุมชน มูลนิธิพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน(พพ) และ ้านัก  งเ ริมการมี  วนร วม องภาคประชาชน  ้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-16 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
2. โครงการ   งเ ริม

การพัฒนาและ
วิจัยรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ 

เพ่ือต้องการให้
ประชาชนในกลุ ม
วิ าหกิจชุมชนต้าบล
ผาป งในแต ละกลุ มมี
ความรู้ในการพัฒนา
รูปแบบการบรรจุหีบ
ห อผลิตภัณฑ์เพ่ือ
 ร้างมูลค าเพ่ิมทาง
การตลาด 

อบรมกลุ มเครือ  าย
วิ าหกิจพลังงานชุมชน
ที่เก่ียว ้องกับการบรรจุ
หีบห อ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ 

วิ าหกิจชุมชนต้าบล
ผาป งร้อยละ 50 มี
ความช้านาญในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์
เพ่ือการบรรจุหีบห อ 

ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกลุ ม
วิ าหกิจชุมชนต้าบลผา
ป งได้รับการยอมรับจากผู้
ซื้อ และมีมาตรฐานการ
หีบห อ 

- 50,000 50,000 - - 

 
หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก รัฐวิ าหกิจใน ังกัดกระทรวงพลังงาน ปตท/กฟผ/ ้านักงานพัฒนาวิ าหกิจ นาดกลางและ นาดย อม (เอ เอ็มอี)



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-17 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
3. โครงการพัฒนา

เครือ  ายความ
ร วมมือด้านการ
ประชา ัมพันธ์ 
และการ ื่อ าร 

เพ่ือ ร้างเครือ  าย
ด้านการ
ประชา ัมพันธ์และ
การ ื่อ าร ให้
 าธารณะได้รู้จักการ
พัฒนาโครงการ
ต้นแบบวิ าหกิจ
พลังงานชุมชนยั่งยืน 

เชิญผู้ ื่อมวลชนทั้งใน
  วนกลางและ
 ื่อมวลชนใน  วน
ภูมิภาคเ ้ามาร วม
 ึกษาดูงานและ
แลกเปลี่ยนแนวคิดการ
พัฒนาพลังงานชุมชน
โดยชุมชนเป็นเจ้า อง
การพัฒนาอย างเป็น
ระบบที่ยั่งยืน  ามารถ
พ่ึงตนเองได้ 

จ้านวนประชากร
  าว ารที่ประชาชน 
 าธารณะได้รับทราบ
 ้อมูล  าว ารการ
พัฒนาชุมชนต้าบล
ผาป งร้อยละ 10 /ปี 

 าธารณะน้าต้นแบบ 
วิธีการ แนวทางการ
บริหารจัดการชุมชน 
ป ญหาอุป รรค และ
แนวทางการแก้ไ ไป
 ยายผลการด้าเนินงาน
ในพ้ืนที่อ่ืนๆ ทั่วประเท  

50,000 1,000,000 100,000 50,000 50,000 

 
หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก  ้านัก  งเ ริมการมี  วนร วม องภาคประชาชน  ้านักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ภายใต้การด้าเนินโครงการ  ึกษาและพัฒนา
เครือ  าย ื่อมวลชนท้องถิ่นปี 2557รัฐวิ าหกิจใน ังกัดกระทรวงพลังงาน ปตท/กฟผ/กฟภ.



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-18 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
4. โครงการพัฒนา

วิ าหกิจผลิตถ าน
อัดแท ง 
Charcoal 

เพ่ือบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงพลังงาน
และการน้าเ ษวั ดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตรมา ร้าง
มูลค าเพ่ิมด้าน
เ รษฐกิจชุมชน โดย
การน้ามาผลิตเป็น
ถ านอัดแท ง เพื่อลด
การใช้พลังงานจาก
ฟอ ซิล และการ
น้าเ ้าพลังงานจาก
ต างประเท  

- พัฒนา ถานี
วิ าหกิจผลิตถ าน
อัดแท ง 

- จัดหาเทคโนโลยี
อุปกรณ์การผลิต 

- อบรมการผลิตถ าน
อัดแท ง 

- ตรวจ อบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการ อง
ตลาด 

- บรรจุหีบห อเพ่ือ  ง
ให้ผู้ซื้อ 

เ ษวั ดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและเ ษ
ไผ  จากอุต าหกรรม
ผลิตไฟฟูา และผลิต
ตะเกียบได้รับการ
พัฒนา ร้าง
มูลค าเพ่ิมทาง
เ รษฐกิจ 100 
เปอร์เซ็นต์ และช วย
ลดการเผาเ ษวั ดุ
ภายในชุมชน และ
เป็นตัวอย างการ
บริหารจัดการเ ษ
วั ดุทางการเกษตร
อย างถูกวิธี ลดการ
เผาท้าลายมลภาวะ
ทางอากา  

 ามารถน้าเ ษไม้ไผ มา
แปรรูปเป็นถ านอัดแท ง
ได้เฉลี่ย 1 ตัน/วัน  ร้าง
รายได้ให้กับวิ าหกิจผลิต
ถ านอัดแท งได้ประมาณ 
450,000 บาท/เดือน 

250,000 
(CSV) 

30,000 
(วิ าหกิจ) 

- - - 

หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก รัฐวิ าหกิจใน ังกัดกระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท จ้ากัด(มหาชน) 

 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-19 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
5. โครงการพัฒนา

วิ าหกิจชุมชน
ปลูก มุนไพร
พ้ืนบ้าน 

  งเ ริมให้ประชาชน
ในต้าบลผาป งปลูก
พืช มุนไพรพื้นบ้าน
เพ่ือบริโภคและ
จ้าหน ายเชิงพาณิชย์ 
 ร้างรายได้และบ้ารุง
ร างการ ร้าง ุ ภาพ
ดี ลดค าใช้จ ายในการ
ดูแล ุ ภาพ (ดีปลี/
แก นตะวัน/
ปลาไหลเผือก/
มะรุม/
ก้าแพงเจ็ดชั้น/และ
ผักพ้ืนบ้าน 

อบรม   งเ ริม 
 นับ นุนให้ประชาชน
ในต้าบลผาป งและ
 มาชิกเครือ  าย
วิ าหกิจผลิต มุนไพร
พ้ืนบ้าน ได้มีความ
เ ้าใจและรู้ รรพคุณค า
ทางเวช า ตร์ มุนไพร
ที่มีอยู ในบริเวณต้าบล
ผาป งและน้าพันธ์จาก
นอกพ้ืนที่มา ยายพันธุ์ 
โดยมีระบบจัดการ
เพาะพันธุ์ มุนไพร 
และการบริหารจัดการ
เชิงพาณิชย์ 

ประชาชนในต้าบลผา
ป งและชุมชน
ใกล้เคียงมีความรู้
ด้านการใช้ มุนไพร
พ้ืนบ้านเพื่อการ
รักษา ปูองกันการ
เกิดโรค ที่มี
ผลกระทบต อ ุ ภาพ
เพ่ิม ้ึนร้อยละ 20 
 องประชาชากร 
และ ามารถน้ามา
พัฒนายกระดับเป็น
วิ าหกิจ มุนไพร
 ร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือนเฉลี่ยร้อยละ 
20  องรายได้ภายใน
ครัวเรือน/เดือน 

ประชาชนและ มาชิก
 มุนไพรมี ุ ภาพดี มี
ตังค์ ยั่งยืน จากการ
จ้าหน าย มุนไพรพื้นบ้าน
ตากแห้ง 

30,000 250,000 
(CSR) 

50,000 
(CSR) 

50,000 
(CSR) 

- 

หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ)กรมแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวง าธารณ ุ และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน(พพ) 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-20 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
6. โครงการพัฒนา

วิ าหกิจชุมชน
ผลิตถ าน
เชื้อเพลิงอัดแท ง 
Pellets 

เพ่ือบริหารจัดการ
เชื้อเพลิงพลังงาน
และการน้าเ ษวั ดุ
เหลือใช้ทาง
การเกษตรมา ร้าง
มูลค าเพ่ิมด้าน
เ รษฐกิจชุมชน โดย
การน้ามาผลิตเป็น
เชื้อเพลิงอัดแท ง 
เพ่ือลดการใช้
พลังงานจากฟอ ซิล 
และการน้าเ ้า
พลังงานจาก
ต างประเท  

-  ร้างอาคารเก็บ
เชื้อเพลิง 

- รวบรวมเ ษวั ดุ
จากการผลิต
ตะเกียบบริเวณ
พ้ืนที่อ้าเภอเถิน-วัง
ชิ้น-ล้าปาง 

- อบฆ าเชื้อราด้วย
ตู้อบพลังงาน
แ งอาทิตย์ 

- ตรวจ อบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการ อง
ตลาด 

- บรรจุหีบห อเพ่ือ  ง
ให้ผู้ซื้อน้าไปอัด
เป็นเชื้อเพลิงอัด 

เ ษวั ดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรและเ ษไผ  
จากอุต าหกรรมผลิต
ไฟฟูา และผลิตตะเกียบ
ได้รับการพัฒนา ร้าง
มูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจ 
100 เปอร์เซ็นต์ และช วย
ลดการเผาเ ษวั ดุภายใน
ชุมชน และเป็นตัวอย าง
การบริหารจัดการเ ษ
วั ดุทางการเกษตรอย าง
ถูกวิธี ลดการเผาท้าลาย
มลภาวะทางอากา  

 ามารถน้าเ ษไม้ไผ มา
แปรรูปเป็นเชื้อเพลิงอัด
แท งได้เฉลี่ย 50 ตัน/วัน 
 ร้างรายได้ให้กับ
วิ าหกิจผลิตเชื้อเพลิง
อัดแท งหลังหักค าใช้จ าย
ได้ประมาณ 20,000 
บาท/วัน 

- 500,000 - - - 

หมายเหตุ :  
กลุ มวิ าหกิจลงทุนและด้าเนินการเองทั้ง ิ้น 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-21 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 
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7. โครงการพัฒนา

วิ าหกิจชุมชน
ผลิตน้้า ้มควันไม้ 

เพ่ือบริหารจัดการน้้า ้มควันไม้ที่ได้
จากกระบวนการผลิตถ านและ
กระบวนการผลิตไฟฟูาด้วยระบบ
ผลิตก๊าชซิฟิเคชั่นไปพัฒนาให้เป็น
ผลิตภัณฑ์ฆ าเชื้อรา   บู  น้้ายาล้าง
ห้องน้้า ท้าความ ะอาดพ้ืน ยาฆ า
แมลง และผ มปุ๋ย เพื่อ ร้าง
มูลค าเพ่ิมและ ร้างรายได้จาก
อุต าหกรรมต อเนื่องจากการใช้
พลังงานชีวิมวลด้วยระบบผลิตก๊าช. 

-  ร้างอาคารเก็บน้้า ้ม
ควันไม้ 

- อบรมกลุ มวิ าหกิจให้
มีความช้านาญในการ
ผ ม ูตรทางชีวภาพ 
เพ่ือน้าไปใช้ประโยชน์
ในการด้ารงชีวิต 

- ตรวจ อบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตามความ
ต้องการ องตลาด 

- บรรจุหีบห อเพ่ือ  งให้ผู้
ซ้ือ 

วิ าหกิจชุมชนใน
ต้าบลผาป ง และ
เกษตรกรในพ้ืนที่
น้าน้้า ้มควันไม้ไป
ใช้ประโยชน์ในการ
ปลูกพืช มุนไพร 
และปลูกผักปลอด
 ารพิษ รวมไปถึง
การน้าไปใช้
ประโยชน์ทดแทน
การใช้ ารเคมีใน
การเกษตร เพิ่ม ึ้น
ร้อยละ 20  อง
จ้านวนประชากรใน
พ้ืนที่ 
 
 

 มาชิกวิ าหกิจ
ชุมชนได้มีโอกา น้า
น้้า ้มควันไม้ไปใช้
ประโยชน์เพื่อ
การเกษตรแทน
 ารเคมี ทั้งใน
ครัวเรือนและพ้ืนที่
การเกษตร(แจกฟรี) 

10,000 10,000 - - - 

หมายเหตุ :  
กลุ มวิ าหกิจลงทุนและด้าเนินการเองทั้ง ิ้น 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-22 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 
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8. โครงการพัฒนา

วิ าหกิจชุมชน
เพาะพันธุ์กล้าไผ  

เพ่ือ  งเ ริมให้
ประชาชนในต้าบลผา
ป ง เพาะพันธุ์กล้าไผ  
โดยความร วมมือ
 นับ นุนจาก 
 ้านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแวดล้อม 
จังหวัดล้าปาง และ
รัฐวิ าหกิจ ร วมกัน
ปลูกปุาไผ  ตามแนว
พระราชด้าริ อง
 มเด็จพระเจ้าฯ 

-  ร้างอาคารเรือน
เพาะช้าในกลุ มและ
เรือนเพาะช้าใน
ครัวเรือน 

- อบรมกลุ มวิ าหกิจ
ให้มีความช้านาญ
ในการเพาะพันธุ์
และวิธี ยายพันธุ์ไผ  

- เพาะพันธุ์กล้า ุยไผ 
เพ่ือการพาณิชย์ 
และการปลูกปุา 

- รักษาดูแลให้มีต้น
กล้าที่แ ็งแรง
พร้อมปลูกและ
จ้าหน าย 

ประชาชนในต้าบลผา
ป งร้อยละ 20 ต อปี
เ ้าใจการรักษาไผ ปุา
ชุมชน และร วม
ก้าหนดวิธีการบริหาร
จัดการปุาไผ อย าง
ถูกต้องตามหลัก
วิชาการให้เป็นวงจรที่
 อดคล้องกับการ
ด้าเนินชีวิตและความ
 มดุลทางธรรมชาติ 
 
 
 

เครือ  าย มาชิกเพาะ
กล้าพันธุ์ไผ มีรายได้จาก
การด้าเนินกิจกรรมเฉลี่ย 
50,000 บาท/ครัวเรือน/
ปี 

50,000 200,000 100,000 - - 

 
หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือและ นับ นุนจาก การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ)และ ้านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ ิ่งแวดล้อมจังหวัดล้าปาง  

 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-23 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 
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9. โครงการพัฒนา

วิ าหกิจชุมชน
เวช ้าอาง 

เพ่ือบริหารจัดการผง
ถ านไผ จากระบบการ
บดถ านไผในกลุ ม
วิ าหกิจผลิตถ านอัด
แท งมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์  ร้าง
มูลค าเพ่ิมทาง
เ รษฐกิจชุมชน โดย
น้ามาผลิตเป็น บู  
ครีมล้างหน้า ครีม
บ้ารุงผิว ครีม ัดหน้า
 ัดผิว เพื่อจ้าหน าย
เชิงพาณิชย์ 

-  ร้างอาคารและ
ห้องผลิตเวช ้าอาง 

- จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือในการ
ผลิตเวช ้าอาง 

- เตรียมผงถ านไผ 
และ  วนผ มทาง
ชีวภาพ 

- ตรวจ อบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการ อง
ตลาด 

- บรรจุหีบห อเพ่ือ  ง
ให้ผู้ซื้อ 

ชุมชนต้าบลผาป ง
ได้รับการยอมรับและ
ได้รับการรู้จักจาก
 าธารณะในรูปแบบ
 ูนย์เวช ้าอางจากไผ  
เพ่ิม ้ึนร้อยละ 10 
ต อปี 
 
 
 

วิ าหกิจชุมชนเวช ้าอาง
มีรายได้จากการผลิตผง
ถ านไผ เป็นผลิตภัณฑ์เวช
 ้าอางเฉลี่ยหลังจากหัก
ค าใช้จ าย 15,000 บาท/
วัน  
 

- 200,000 100,000 50,000 - 

 
หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ องกลุ มวิ าหกิจชุมชนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป งทั้ง ิ้น 

 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-24 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 
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10. โครงการพัฒนา

วิ าหกิจชุมชน
ผลิตตะเกียบ 

เพ่ือเป็นต้นแบบให้
ชุมชนผลิตตะเกียบใน
พ้ืนที่ภาคเหนือมี
รูปแบบการผลิตที่
ถูกต้องตามหลัก ุ 
ภาวะ และการ
บริหารจัดการรักษา
ปุาไผ ที่น้ามาใช้
ประโยชน์ องกลุ ม
อุต าหกรรมผลิต
ตะเกียบระดับ
ครัวเรือนมีความ
เ ้าใจและน้าไป
ปฏิบัติอย างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ 
 ร้างมูลค าเพ่ิมทาง
เ รษฐกิจชุมชน ที่
 อดคล้องกับความ
 มดุลทางธรรมชาติ 

-  ร้างอาคารและ
 ถานีผลิตตะเกียบ 
ตอก  ัด ตาก เหลา 
และบรรจุภัณฑ์ 

- จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือในการ
ผลิต 

- ตรวจ อบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการ อง
ตลาด 

- บรรจุหีบห อเพ่ือ  ง
ให้ผู้ซื้อ 

วิ าหกิจชุมชนผลิต
ตะเกียบจากพ้ืนที่
ภาคเหนือมา ึกษา
แนวทางการปฏิบัติ
เพ่ือการเรียนรู้ร้อยละ 
30 ต อปี และมีการ
น้าไปปฏิบัติเพิ่ม ้ึน
ร้อยละ 50 ต อปี 
 
 
 

วิ าหกิจชุมชนผลิต
ตะเกียบมีรายได้จากการ
ผลิตตะเกียบเฉลี่ย
หลังจากหักค าใช้จ าย 
5,000 บาท/วัน  
 

500,000 200,000 
(CSV) 

- - - 

หมายเหตุ : ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ องการไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ) 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-25 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 
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11. โครงการพัฒนา

วิ าหกิจผลิตเยื่อ
ไผ ชุมชน 

เพ่ือบริหารจัดการ
เ ษวั ดุไผ จาก
กระบวนการผลิต
ตะเกียบในพ้ืนที่
ต้าบลผาป ง อ้าเภอ
เถิน และอ้าเภอวังชิ้น
มา ร้างมูลค าเพ่ิม
ด้านเ รษฐกิจชุมชน 
โดยการน้ามาตาก
แห้งด้วยตู้อบ
พลังงานแ งอาทิตย์ 
เพ่ือฆ าเชื้อรา และ
บรรจุภัณฑ์  งเพื่อ
การผลิตเนื้อเยื่อใยไผ 
  งโรงงานทอใยไผ  

-  ร้างอาคารเก็บเ ษ
 ยะไม้ไผ จาก
วิ าหกิจ
อุต าหกรรม
ครัวเรือน 

- รวบรวมเ ษไผ จาก
การผลิตตะเกียบ
บริเวณพ้ืนที่อ้าเภอ
เถิน-วังชิ้น-ล้าปาง 

- อบฆ าเชื้อราด้วย
ตู้อบพลังงาน
แ งอาทิตย์ 

- ตรวจ อบคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ตาม
ความต้องการ อง
ตลาด 

- บรรจุหีบห อเพ่ือ  ง
โรงงานทอผ้าใยไผ  

เ ษไผ จากการผลิต
ตะเกียบได้รับการ
พัฒนา ร้าง
มูลค าเพ่ิมทาง
เ รษฐกิจชุมชน 100 
เปอร์เซ็นต์ และช วย
ลดการเผาเ ษวั ดุ
ภายในชุมชน และ
เป็นตัวอย างการ
บริหารจัดการเ ษ
วั ดุทางการเกษตร
อย างถูกวิธี ลดการ
เผาท้าลายมลภาวะ
ทางอากา  

 ามารถน้าเ ษไม้ไผ มา
แปรรูปเป็นเยื่อไผ ได้เฉลี่ย 
1 ตัน/วัน  ร้างรายได้
ให้กับวิ าหกิจผลิตใยไผ 
หลังหักค าใช้จ ายได้
ประมาณ 60,000 บาท/
เดือน 

- 250,000 - - - 

หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ องกลุ มวิ าหกิจชุมชนและมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป งและกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน(พพ)  



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-26 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

วิสัยทัศน์ต าบลผาป ง(Vision)“ต้นแบบวิ าหกิจพลังงานชุมชนยั่งยืน จัดการ ุ ภาพเ ้มแ ็งเพ่ือพัฒนาเ รษฐกิจดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี  ุ ภาพดี เกษตร ร้าง รรค์ 
ท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็น ูนย์กลางวัฒนธรรมชุมชนพ่ึงตนเอง และภูมิป ญญาอาเซียน” 
 
ประเด็นยุท ศาสตร์ที่ 4  การ พัฒนาการท องเที่ยว องต้าบลให้มีมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจชุมชน ควบคู กับการอนุรักษ์ทรัพยากรการท องเที่ยวให้ มดุลกับธรรมชาติและ อดคล้อง
กับการด้ารงชีวิต องประชาชนในต้าบลผาป ง 
 
กลยุท ์ 
1) เ ริม ร้าง ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล งท องเที่ยวธรรมชาติและแหล งวัฒนธรรมและประวัติ า ตร์ทั้งแหล งท องเที่ยวเดิมและแหล งท องเที่ยวใหม เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์อย างยั่งยืน

และเพ่ิมมูลค าทางเ รษฐกิจ 
2)   งเ ริมการจัดการพลังงานชุมชน (Green Community) เชื่อมโยงแหล งท องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบ (Responsible Travel) และไม มีผลกระทบต อ ิ่งแวดล้อมและ ังคม 

(no or low impact) เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากร การจัดการ ิ่งแวดล้อม การปูองกันก้าจัดมลพิษ และอยู ร วมกับชุมชนท้องถิ่นอย างยั่งยืน  
3)  ร้างกระบวนการมี  วนร วม องประชาชนและชุมชนท้องถิ่นเพ่ือก อให้เกิดการจัดการทรัพยากรการท องเที่ยวให้ ามารถคืนผลประโยชน์ ู ท้องถิ่น  
4) เ ริม ร้าง พัฒนาและเพ่ิม ีดความ ามารถ องบุคลากรและ ถานประกอบการ โฮม เตย์ภาคการท องเที่ยว องประชาชนในต้าบลผาป ง ให้มีความรู้ความเ ้าใจ ทักษะด้าน

ภาษา วัฒนธรรม ้ามชาติและการท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมตามวิถี 
5)   งเ ริมการประชา ัมพันธ์ การตลาด การ ร้าง รรค์กิจกรรม และรูปแบบการท องเที่ยว เพ่ือ ร้างคุณค าและมูลค าเพ่ิมทางการท องเที่ยว ในรูปแบบชุมชนคาร์บอนต่้า Low 

Carbon Society  
6)  ร้างเ ริม ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครง ร้างพื้นฐาน (เช นประปา ไฟฟูา ความปลอดภัยและความมั่นคง)และ ิ่งอ้านวยความ ะดวก (เช นห้องน้้า ปูายและ ูนย์ ้อมูล) 

รวมทั้งเ ริม ร้างระบบและเครือ  ายเพื่อการท องเที่ยวอย างทั่วถึงและมีประ ิทธิภาพ  
7)   งเ ริมและ นับ นุนวิ าหกิจชุมชนเครือ  ายให้มีการ ร้าง รรค์ ผลิตและจ้าหน ายผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากแหล งท องเที่ยว องต้าบลผาป ง 

 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-27 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1. โครงการ พัฒนา

วิ าหกิจชุมชน
โฮม เตย์ 

เพ่ือต้อนรับผู้มา
 ึกษาดูงานเฉลี่ยปี
ละ 5,000 คน/ปี 

พัฒนา ถานที่บ้านร้าง
ไม มีผู้อา ัย และบ้านที่
เจ้า องบ้าน มัครเ ้า
มาเป็น มาชิกกลุ ม
โฮม เตย์ชุมชนพร้อม
กับอบรมการบริหาร
จัดการและการต้อนรับ
ผู้มาอา ัย 
 

ต้าบลผาป งมีรายได้
จากการบริการที่พัก
เพ่ือการ ึกษาดูงาน 
 ร้างรายได้ให้กับ
เครือ  าย มาชิกมี
รายได้ ร้างเ รษฐกิจ
ชุมชนเพ่ิม ้ึน จาก
เดิมร้อยละ 10 ต อปี 

 มาชิกโฮม เตย์มีรายได้
จากผู้มาพักเพ่ือ
การ ึกษาดูงานในการ
ปฏิบัติการเรียนรู้ ณ 
บริเวณ ูนย์เรียนรู้
ต้นแบบวิ าหกิจพลังงาน
ชุมชนยั่งยืนต้าบลผาป ง
ในราคา 200 บาท/คน/
คืน 

100,000 100,000 - - - 

หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ องกลุ มเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-28 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
2. โครงการ   งเ ริม
การบริหารจัดการ
เพ่ือการท องเที่ยว
ชุมชน 

เพ่ือเชื่อมโยงกิจกรรม 
ฐานเรียนรู้ในพื้นที่
ชุมชนต้าบลผาป งทั้ง
ด้านเ รษฐกิจ  ังคม 
 ิ่งแวดล้อม และ
 ุ ภาพ  ถานบริการ
ในชุมชนต้าบลผาป ง
ให้เป็นเ ้นทางการ
เรียนรู้เพื่อการ
ท องเที่ยวทาง า นา
วัฒนธรรม 
 ิ่งแวดล้อม และ ูนย์
 มุนไพรพื้นบ้าน 

ออกแบบวาง
แผนพัฒนาเ ้นทาง
ท องเที่ยวทาง า นา 
วัฒนธรรม  ิ่งแวดล้อม 
และ ูนย์ มุนไพร
พ้ืนบ้าน เ นอเป็น
โปรแกรมการท องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ิ่งแวดล้อม
และ ุ ภาพ ในลักษณะ
ค ายอบรม และรักษา
 ุ ภาพ ร วมกับการ
ท องเที่ยวแห งประเท 
ไทย 

จ้านวนผู้มา ึกษาดู
งาน และเ ้าร วม
กิจกรรมตาม
โปรแกรมความ
ร วมมือในการด้าเนิน
กิจกรรมเฉลี่ย 5,000 
คน/ปี 

เ รษฐกิจชุมชนต้าบลผา
ป งมีอัตราการ
เจริญเติบโต และมีรายได้
เพ่ิม ้ึนจากการด้าเนิน
โครงการร้อยละ 10  อง
รายได้ต อประชากรทั้ง
ต้าบล 

- - 200,000 - - 

หมายเหตุ :  
ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ องกลุ มเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง กรมการท องเที่ยว และการท องเที่ยวแห งประเท ไทย  

 
 
 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-29 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
3.โครงการ พัฒนา
วิ าหกิจครัวพลังงาน
ชุมชน 

เพ่ือบริการอาหาร
เครื่องดื่ม และเป็น
 ูนย์กลางการรับซื้อ
ผักปลอด ารพิษ 
และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยว ้องกับการ
บริโภคอาหาร เพ่ือ
ดูแลความ ะดวก
ด้านการกินอยู ให้กับ
ผู้มา ึกษาดูงาน 

พัฒนา ถานีผลิต
อาหารให้ทัน มัย 
จัดหาภาชนะท่ี ะอาด
 วยงาม และถูกต้อง
ตามหลัก ุ ภาวะ และ
อบรมการปรุงร 
อาหารให้เป็นที่พอใจ
 องผู้บริโภค 
และเป็นแหล งเรียนรู้
การใช้เชื้อเพลิง
พลังงานชีวมวลด้วย
เทคโนโลยีผลิตก๊าชซิฟิ
เคชั่น เพ่ือทดแทนการ
ใช้ก๊าชหุงต้มในการผลิต
อาหารให้ผู้มา ึกษาดู
งานได้ปฏิบัติการเรียนรู้ 

ความพึงพอใจ องผู้
มารับบริการร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจ
ในการบริการและ
ร ชาติอาหาร และได้
เรียนรู้เ ้าใจการ
ประหยัดพลังงาน
ครัวเรือน 

กลุ มวิ าหกิจครัวพลังงาน
มีรายได้เพ่ิม ้ึน และมีเงิน
 ะ มในกลุ มวิ าหกิจ
ชุมชนอย างยั่งยืน และผู้
มา ึกษาดูงานได้น้า
ตัวอย างการใช้พลังงาน
ชีวมวลไปเป็นแนว
ทางการปฏิบัติในระดับ
ชุมชน 

250,000 - 250,000 - - 

หมายเหตุ : ด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ องกลุ มเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง  
 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-30 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

 
วิสัยทัศน์ต าบลผาป ง(Vision)“ต้นแบบวิ าหกิจชุมชนจัดการ ุ ภาพเ ้มแ ็งเพ่ือพัฒนาเ รษฐกิจดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี  ุ ภาพดี เกษตร ร้าง รรค์ ท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เป็น ูนย์กลางวัฒนธรรมชุมชนพ่ึงตนเอง และภูมิป ญญาอาเซียน” 
 
ประเด็นยุท ศาสตร์ที่ 5 การ  งเ ริมให้มีการผลิตและจ้าหน ายผลิตภัณฑ์เกษตรและเกษตรแปรรูปคุณภาพ ากลกับ ร้างมูลค าเพ่ิม  อดคล้องกับความต้องการ องตลาดทั้ง
ภายในและต างประเท  
 
กลยุท ์ : 

1)   งเ ริมและพัฒนาการผลิต ินค้าเกษตร ผักปลอด ารพิษ พืช มุนไพรพื้นบ้าน และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยต อผู้บริโภค  
2) พัฒนาและ  งเ ริมการเพ่ิมมูลค าเพ่ิม องผลิตภัณฑ์ ินค้าเกษตรและบรรจุภัณฑ์ให้มีมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจ  
3)  ร้างและ ยายเครือ  ายการตลาด ช องทางการจ้าหน าย ินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เพ่ือ ร้างรายได้ให้กับเกษตรกรทั้งภายในประเท และต างประเท  
4) ปรับปรุงและพัฒนาโครง ร้างพื้นฐาน เทคโนโลยีการผลิตและ ิ่งอ้านวยความ ะดวกพ้ืนฐานจ้าเป็นเพ่ือให้การผลิตภาคเกษตรกรรมมีประ ิทธิภาพและเพียงพอต อความ

ต้องการ องเกษตรกร 
5) พัฒนา ถาบันเกษตรกรและเครือ  ายให้เ ้มแ ็ง ามารถเ ้าถึงแหล งเงินทุนและอ้านวยประโยชน์ให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-31 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1.โครงการ พัฒนา
วิ าหกิจผลิตกล้วย
อบพลังงาน
แ งอาทิตย์ 

เพ่ือน้ากล้วยน้้าว้าใน
ชุมชนมาผลิตเป็น
กล้วยอบด้วย
เทคโนโลยีพลังงาน
แ งอาทิตย์  ะอาด 
ปลอดภัย ้าหรับการ
บริโภค 

อบรมและเรียนรู้การ
อบกล้วยน้้าว้าที่มี
คุณภาพ ร วมกับ
 ้านักงานเกษตรอ้าเภอ
แม พริก และติดตั้ง
เทคโนโลยีพลังงาน
แ งอาทิตย์ เพื่อ  งให้
กลุ มครัวพลังงานน้าไป
เป็นอาหารว าง ้าหรับผู้
มา ึกษาดูงานและซื้อ
เพ่ือเป็น องที่ระลึก 

 ามารถผลิตภัณฑ์
กล้วยอบพลังงาน
แ งอาทิตย์ที่มีร 
อร อย  ะอาด
ปลอดภัย ได้รับการ
รองรับมาตรฐานจาก
 ้านักงานอาหารและ
ยา (อย) 

ความพึงพอใจ อง
ผู้บริโภคร้อยละ 90 มี
ความพึงพอใจในร ชาติ
และความ ะอาด 
ปลอดภัยในผลิตภัณฑ์
อาหาร 

- - - - - 

 
หมายเหตุ : กลุ มวิ าหกิจผลิตกล้วยอบพลังงานแ งอาทิตย์ ได้รับการ นับ นุนด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ อง ้านักงานการเกษตรอ้าเภอแม พริก จังหวัดล้าปาง และ นับ นุน
เทคโนโลยีตู้อบพลังงานแ งอาทิตย์โดย  ้านักถ ายทอดและเผยแพร เทคโนโลยี( ถผ.) กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ด้าเนินงานมาตั้งแต ปี 2550 ป จจุบัน ินค้า
ผลิตไม เพียงพอต อความต้องการ องผู้บริโภค เพราะในปี 2556 มีผู้มา ึกษาดูงานกว า 5,000 คน  

 
 
 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-32 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
2.โครงการ พัฒนา
วิ าหกิจผลิต ้าว
กล้อง 

เพ่ือผลิต ้าวกล้องให้
กลุ มวิ าหกิจครัว
พลังงาน น้าไปเป็น
อาหารในการบริการ
ผู้มา ึกษางาน และ
จ้าหน ายเป็น องที่
ระลึก และจ้าหน าย
ทั่วไป และเป็นฐาน
เรียนรู้ ึกษาดูงาน
ชุมชน 

จัดตั้ง ถานีและ
เครื่องจักรผลิต ้าว
กล้อง พร้อมบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือการจ้าหน าย 

ความพึงพอใจ อง
ผู้รับบริโภคร้อยละ 
90 มีความพึงพอใจ
ในการบริโภค ้าวที่
เป็นประโยชน์ต อ
 ุ ภาพการ 

กลุ มวิ าหกิจผลิต ้าว
กล้องมีรายได้เพ่ิม ้ึน 
และมีเงิน ะ มในกลุ ม
วิ าหกิจชุมชนอย าง
ยั่งยืน และผู้มา ึกษาดู
งานได้น้าตัวอย างการ
 ร้างมูลค าเพ่ิมให้กับ
 ินค้าไปเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติในระดับชุมชน 

- 200,000 
(CSV) 

- - - 

 

หมายเหตุ : ได้รับการ นับ นุนด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ องฝุายกิจการ ังคมและ ิ่งแวดล้อม การไฟฟูา  วนภูมิภาค(กฟภ)  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-33 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
3.โครงการ พัฒนาผัก
ปลอด ารพิษ และ
การเชื่อมโยงระบบ
การตลาดที่ยั่งยืน 

เพ่ือ  งเ ริมการปลูก
ผักปลอด ารพิษใน
ชุมชน และยกระดับ
ให้เกิดกลุ มวิ าหกิจ
ชุมชน ที่มีระบบการ
บริหารจัดการ
เชื่อมโยงกับการ
จัดการตลาดที่ยั่งยืน  

  งเ ริมให้ชุมชนและ
เครือ  าย มาชิกปลูก
ผักปลอด ารพิษเพ่ือ
น้า  งและจ้าหน ายให้
กลุ มวิ าหกิจครัว
พลังงาน เพ่ือจัดท้าเป็น
อาหารให้ผู้มา ึกษาดู
งาน และเป็นแหล ง
เรียนรู้การบริหาร
จัดการเชื่อมโยงด้าน
การตลาดกับ
โรงพยาบาลและทัณฑ
 ถานในจังหวัดอย าง
เป็นระบบที่ยั่งยืน 

การบริหารจัดการ
ตามเปูาหมาย ้าเร็จ
ตามแผนงานที่
ก้าหนดร้อยละ 50ใน
ปี 2555 และแล้ว
เ ร็จ มบูรณ์ในปี 
2557 

วิ าหกิจชุมชนปลูกผัก
ปลอด ารพิษมีระบบการ
จัดการด้านการตลาดที่
เชื่อมโยงและ อดคล้อง
กับกลุ มผู้บริโภคท่ี
ต้องการผักปลอด ารพิษ 
และเป็น มุนไพรเพื่อ
ปูองกันและรักษา ุ ภาพ 

100,000 100,000 100,000 - - 

 
หมายเหตุ : ได้รับการ นับ นุนด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ องเครือ  ายวิ าหกิจชุมชน และมูลนิธิพัฒนาชุมชนผาป ง  ้านักงานการเกษตรอ้าเภอแม พริก และ าธารณ ุ 
จังหวัดล้าปาง 

 
 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-34 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
4.โครงการ  งเ ริม
การตลาดและการ
เพ่ิมช องทางการ 
จ้าหน าย ินค้า 

1. ้ารวจพฤติกรรม 
การบริโภค องผู้ซื้อ 
2. เพ่ือให้เกษตรกรมี 
แหล งจ้าหน าย ินค้า 
เกษตรปลอดภัยและ 
เกษตรอินทรีย์ที่มี 
คุณภาพ 
3. เพ่ือมีเครือ  าย 
เชื่อมโยงการตลาด 
ให้กับกลุ มผู้ผลิต 
 ินค้าเกษตร 

1.  ึกษา ้ารวจ 
พฤติกรรมการ 
บริโภค องผู้ซื้อ 
และแหล งที่เหมาะ ม
ต อการเป็นช องทางการ
จ้าหน าย ินค้าเกษตร
ปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 
2.จัดหา ถานที่/ 
ช องทางจ้าหน าย 
 ินค้าเกษตร 
ปลอดภัยจัดหาคน 
กลางบริการจัดการ 
ช องทางการ 
จ้าหน าย 
3.วางระบบการจัด 
จ้าหน าย ินค้า 
เกษตรปลอดภัยเกษตร
อินทรีย์ 

- มีตลาดและ 
ช องทางการ 
จ้าหน าย ินค้า 
เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์ 
- ถาบันเกษตรกร 
รวบรวมผลผลิตได้ 
ร้อยละ 100 

ผลผลิต ได้แก  
ตลาด ินค้าเกษตร 
มีคุณภาพได้รับ 
การพัฒนา 
ผลลัพธ์ ได้แก  - 
เกษตรกรมีแหล ง 
จ้าหน ายผลผลิต 
- ินค้าเกษตร 
ปลอดภัย เกษตร 
อินทรีย์มีจ้าหน าย 
ที่กระจายทุก 
อ้าเภอ 

- 50,000 50,000 - - 

 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-35 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

 
วิสัยทัศน์ต าบลผาป ง(Vision)“ต้นแบบวิ าหกิจชุมชนจัดการ ุ ภาพเ ้มแ ็งเพ่ือพัฒนาเ รษฐกิจดี  ังคมดี  ิ่งแวดล้อมดี  ุ ภาพดี เกษตร ร้าง รรค์ ท องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เป็น ูนย์กลางวัฒนธรรมชุมชนพ่ึงตนเอง และภูมิป ญญาอาเซียน” 
 
ประเด็นยุท ศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและยกระดับโครง ร้างการพัฒนาชุมชนรองรับประชาคมเ รษฐกิจอาเซียนและความเป็น ูนย์กลางการ ืบ านวัฒนธรรม องชุมชนคน
ภาคเหนือ 
 
กลยุท ์ 

1) พัฒนาบุคลากรทุกระดับและทุกภาค  วนให้มีการตื่นตัว (Awareness) และเพ่ิม ีดความ ามารถในการแ  ง ันให้ ประชาชนต้าบลผาป ง วิ าหกิจชุมชนเครือ  าย ได้
พัฒนาคุณภาพการผลิต และบริการ 

2) ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษา  ทั้งเด็ก เยาวชน และผู้ ูงอายุ เพ่ือเตรียมความพร้อม อง ชุมชนภายในต้าบลผาป ง เ ้า ู ตลาด ภูมิป ญญาพ้ืนบ้าน ใน
ภูมิภาคอาเซียน 

3)   งเ ริมการใช้และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น (คนเหนือเ ียงเหน อ) และการใช้ภาษาไทยอย างถูกต้องควบคู กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต างประเท หลักและเรียนรู้
ภาษา ากลอ่ืนหรือภาษาประเท เพ่ือนบ้านตลอดจนการเรียนรู้เ ้าใจวัฒนธรรม ้ามชาติและวิถีชีวิต องคนในกลุ มประเท อาเซียน 

4) ยกระดับการเป็น ูนย์กลางการปฏิบัติการเรียนรู้การพัฒนาวิ าหกิจพลังงานชุมชนจัดการ ุ ภาพเ ้มแ ็ง ชุมชนแ ็งแรง และการบริหาร ูนย์การอบรม ัมมนาด้วยการ
ปฏิบัติจริง เพื่อ ร้างมูลค าเพ่ิมทางเ รษฐกิจการ ท องเที่ยว ชุมชนรวมทั้ง พัฒนาบุคคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าว ู การเป็น ูนย์กลางการท องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์วัฒนธรรม องจังหวัดล้า 

5) ปางตอนใต้ และกลุ มจังหวัด ้างเคียง 
6) เร งรัดจัดหา และพัฒนาระบบ าธารณูปโภคระบบการบริหารจัดการน้้าเพื่ออุปโภค บริโภค การเกษตร การคมนาคม และโลจิ ติก ์และระบบพลังงานทดแทนพึ่งตนเอง

รองรับให้มีประ ิทธิภาพ 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-36 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

7) พัฒนาการวิชาการท องเที่ยวชุมชนการค้าการลงทุนวิ าหกิจชุมชนจัดการ ุ ภาพเ ้มแ ็ง ชุมชนแ ็งแรง การผลิต ินค้าและบริการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเพ่ือการ
เ ้า ู ประชาคมเ รษฐกิจอาเซียน 

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
1.โครงการ 
มหกรรมการ ึกษา 
พลังงานเพื่อชีวิต 
(ค ายภูมิป ญหา
อาเซียน) 

เพ่ือพัฒนาให้
นักเรียน ผู้ปกครอง  
บุคลากรด้าน
การ ึกษามีเวที
แลกเปลี่ยนรู้การ
พัฒนาการ ึกษา
และการพัฒนา
พลังงาน ที่
 อดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
 ังคมในรูปแบบใหม  
NSMs 
 

จัดหลัก ูตรการเรียนรู้
ตามวิถี เชิงปฏิบัติการ 
และ ึกษาดูงาน เพื่อ
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้
นวัตกรรมด้าน
พลังงานชุมชน และ
 ถานีการ ึกษานอก
ระบบ เป็นระยะเวลา 
2-3 วัน 

จ้านวนนักเรียน 
นัก ึกษา และ
ผู้ปกครองจ้านวน 
2,000 คนได้มี
โอกา แลกเปลี่ยนรู้
จากฐานปฏิบัติการ
เรียนรู้ตามวิถีด้วย
การปฏิบัติจริง 
ร วมกับ ถาน ึกษา
ต างๆ  

ชุมชนต้าบลผาป งได้รับ
การรู้จักและเป็นการ
ประชา ัมพันธ์ฐาน
ปฏิบัติการเรียนรู้แบบ
ปากต อปาก โดยผ าน
มวลชนที่เ ้ามาร วม
 ึกษาดูงาน ให้มีการ
 ื่อ ารผ านระบบ ื่อ าร
แบบผู้รับ าร เป็นผู้  ง
 าร จ้านวน 2,000 คน 
 ยายผลเป็น 1 ต อ 20  

- 1,000,000 500,000 500,000 500,000 

 
หมายเหตุ : ได้รับการ นับ นุนด้าเนินงานภายใต้ความร วมมือ องการด้าเนินโครงการ พัฒนาเครือ  ายการ ื่อ ารด้านพลังงานร วมกับ ื่อมวลชน ปี 2557  องกระทรวงพลังงาน  

 
 



 

 

โครงการศึกษา วิจัยและพัฒนาต้นแบบวิสาหกิจพลังงานชุมชนสุขภาพดี(ล าปางโมเดล) 
การประยุกต์ใช้แนวพระราชด้าริเพ่ือการพัฒนาชุมชนยั่งยืน มีปุา มีน้้า มีพลังงาน มีชีวิต  

 

รายงานความก้าวหน้าฉบับที่ 3  หน้า3-37 

 ูนย์กลางการประ านการมี  วนร วม องชุมชนผาป งยั่งยืน
ม ลนิ ิพัฒนาชุมชนผาป ง

แผนงาน/โครงการ วัตถุประ งค์ แนวทางการด้าเนินงาน ตัวชี้วัดความ ้าเร็จ ผลผลิตและผลลัพธ์ 
งบประมาณ(บาท) 

2556 2557 2558 2559 2560 
2.โครงการ พัฒนา
เครือ  ายความ
ร วมมือเพ่ือการ ึกษา
และปฏิบัติการเรียนรู้
ด้านวิ าหกิจพลังงาน
ชุมชน 
 

เพ่ือเชื่อมโยงกับ
หน วยงานที่เกี่ยว ้อง
ทั้งภาครัฐ 
รัฐวิ าหกิจ และ
เอกชน ที่มีความ
 นใจจะมีการใช้
 ถานที่แห งนี้เป็น
 ถานที่ปฏิบัติการ
เรียนรู้การบริหาร
จัดการเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนยั่งยืน 

ก้าหนดหน วยงานที่เกี่ยว ้องใน
การพัฒนาเครือ  ายความ
ร วมมืออาทิเช น มูลนิธิปิดทอง
หลังพระ/ ้านักงานใต้ร มพระ
บารมี/ กระทรวงพลังงาน/
กระทรวงเกษตรและ หกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และ ิ่งแวดล้อม/ ภาเกษตรกร
แห งชาติ/กองทุนฟ้ืนฟูและ
พัฒนาเกษตรกร/ 
การไฟฟูา  วนภูมิภาค/ปตท./
กฟผ./เอ ซีจี/
กระทรวงมหาดไทย/กระทรวง
พัฒนา ังคมและความม่ันคง
 องมนุษย์/กระทรวงวัฒนธรรม 

หน วยงานความ
ร วมมือทั้งภาครัฐ 
รัฐวิ าหกิจและ
เอกชน ให้ความ
 นใจและเ ้าร วม
ลงนามความ
ร วมมือในการ
พัฒนาบุคลากรเพ่ือ
การเรียนรู้ด้านการ
พัฒนาวิ าหกิจ
ชุมชนยั่งยืนโดยการ
ลงนามความ
ร วมมือในทาง
ปฏิบัติอย างเป็น
รูปธรรม 

 ้อบันทึกการตกลง
ความร วมมือ
ระหว างองค์กรและ
แนวทางการปฏิบัติ 

 50,000 50,000 50,000 50,000 

หมายเหตุ : ด้าเนินโครงการภายใต้โครง ร้างในรูปแบบคณะกรรมการความร วมมือระหว างองค์กร 
 
 
 

 


