การดําเนินงานรายตําบล (TSI)
ตําบลแม่ตาว อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
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ที่ม่งุ สู่ความยั่ งยื น (หลัง)
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ดําเนินการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ผูนําชุมชน เพื่อเปน
คณะทํางานการพัฒนาพื้นที่ชมุ ชน
ลงพื้นที่เพื่อสํารวจปญหาภายในพื้นที่ชมุ ชนและรวมกันวางแผนการจัด
กิจกรรมเพื่อแกไขปญหา
ผูปฏิบัติงานในพื้นทีแ่ ละภาคีเครือขายรวมกันยกระดับชุมชนตามแผน
และกิจกรรมที่กําหนด
สรางองคความรูใหชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน

ผลลัพธ์

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ

รายได

9

กลไกการดําเนินงาน

แมตาว เปนตําบลหนึ่งที่ตั้งอยูในอําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก มีจํานวน 6 หมูบาน มีประชากรทั้งหมด จํานวน 4,760
คน หญิง 2,397 คน ชาย 2,363 คน พื้นที่ทั้งตําบลอยูใน
ความรั บ ผิ ดชอบของเทศบาลตํ าบลแม ต าว ประชากรส วน
ใหญป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม และไม มีอ าชีพเสริ ม จาก
ประเด็นปญหาพบวา ตําบลแมตาวมีปญหาดานความยากจน
จึงทําใหเปนตําบลที่ไมสามารถอยูรอดได

1
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ประเมินตําบล
ที่ไม่สามารถอยู่รอดได้ (ก่อน)

ศักยภาพตําบล

การพัฒนาพื้นที่

การศึกษา

9

จากขอมูล TPMAP ป 2562 ความตองการพื้นฐาน
ทั้ง 5 มิติ จากประชากรทีส่ ํารวจใน 6 หมูบาน
จํานวน 4,760 คน พบวามีปญหาความยากจนอยู
ความเปนอยู
ทั้งหมด 16 คน โดยในสถานภาพดานรายไดมี
ปญหามากที่สุด จํานวน 8 คน ประกอบดวยหมูที่ 1
หมูที่ 3 และหมูที่ 6 รองลงมาเปนสถานภาพดาน
การเขาถึงบริการของรัฐ จํานวน 6 คนประกอบดวย
หมูที่ 1 และหมูที่ 3 และมีปญหานอยที่สุดเปน
สุขภาพ
สถานภาพดานสุขภาพของหมูที่ 1 จํานวน 2 คน

การพัฒนาพื้นที่

โครงการการพัฒนา
อาชีพ และยกระดับ
ผลิตภัณฑชุมชน เพื่อ
เพิ่มรายได และฟนฟู
เศรษฐกิจ

กิจกรรมที่ดําเนินที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการรวมกลุมจัดการ
ผลิตภัณฑชุมชน การจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
กิจกรรมที่ดําเนินที่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน OTOP และ
จัดทําผลิตภัณฑตนแบบ (ถานดูดกลิ่น)
กิจกรรมที่ดําเนินที่ 3 การลดรายจายในครัวเรือน (จัดทํา
ผลิตภัณฑน้ํายาลางจานและน้ํายาปรับผานุม)
กิจกรรมที่ดําเนินที่ 4 พัฒนาอาชีพในสังคมรูปแบบวิถีชีวิตใหม
(New Normal)
กิจกรรมที่ดําเนินที่ 5 การบริหารกองทุน เพื่อกลุมผูผลิต
ผลิตภัณฑชุมชน

โครงการบริหารจัดการ
ขยะเพื่อพัฒนา
สิ่งแวดลอมสูการสราง
รายไดแกชุมชน

กิจกรรมที่ดําเนินที่ 6 การบริหารจัดการขยะของคนในชุมชน
เพื่อนํามาสรางรายได
กิจกรรมที่ดําเนินที่ 7 การเพิ่มมูลคาขยะเปยกโดยทําน้าํ ปุยหมัก
ชีวภาพเพื่อสรางรายไดแกชุมชน
กิจกรรมที่ดําเนินที่ 8 การประดิษฐสิ่งประดิษฐจากขยะ/ของ
เหลือใช
กิจกรรมที่ดําเนินที่ 9 การสงเสริมการเลี้ยงไสเดือน ลดปริมาณ
ขยะและสรางรายได

โครงการการสงเสริม
สุขภาพ (กิน อยู ดูแล)
เพื่อความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางยั่งยืน

กิจกรรมที่ดําเนินที่ 10 การทําปุยหมักชีวภาพที่ปลอดภัยในการ
ปลูกผักเพื่อความมั่นคงทางอาหารของคนในชุมชน
กิจกรรมที่ดําเนินที่ 11 ออกกําลังกายเพื่อสงเสริมสุขภาพกลุม
เปราะบางในชุมชน
กิจกรรมที่ดําเนินที่ 12 การพัฒนาระบบและอบรม การให
คําปรึกษาสําหรับผูที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพจิต/ความรุนแรง
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ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) ตําบลแมตาวจากเดิมไมมีกลุม หลังไดมีการ
รวมกลุมจัดการผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 1
กลุม คือ กลุมผลิตภัณฑถานดูดกลิ่นคนพิการ
ตําบลแมตาว
2) ผลิตภัณฑชุมชนจากเดิมไมมีผลิตภัณฑ หลัง
ไดรับการยกระดับ 2 ผลิตภัณฑ คือ 1.ถานดูด
กลิ่น 2.ปุยไสเดือน

34

แหล่งท่องเที่ยว
ที่พกั ,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
แหล่งนํา้ ในท้องถิ่น

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1) ประชาชนในพืน้ ที่ตําบลแมตาวมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น
2) การยายถิ่นฐานเพื่อออกไปหางานทําลดลง
เนื่องจาก ทําใหผูที่ยายกลับมาอยูถิ่นฐานเดิมมี
ตัวเลือกในการสรางอาชีพ และเพิ่มรายไดใหกับ
ครัวเรือนและตนเองมากขึ้น
3) ประชาชนที่วางงานสามารถกลับมามีรายได
จากการสรางอาชีพใหมเพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
ดานรายไดของคนในชุมชน
4) ชุมชนมีความรูความเขาใจเรื่องการดูแล
สุขภาพทั้งกายและจิต

1) ปญหาในการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณโควิด 19 ทําใหไมสามารถลงพื้นที่
สํารวจและจัดกิจกรรมไดอยางทั่วถึง
2) สงเสริมผลิตภัณฑสงออกเพื่อใหมีการเกิดรายไดที่ชัดเจนขึ้น

1) อาจารยณัฐภาณี บัวดี 081-8019008
อาจารยที่ปรึกษาโครงการ 2) อาจารยราววาด ยิ้มสวัสดิ์ 085-1646996

