กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตำก
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กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

นาข้อมูลตัวชีว้ ัดจาก TPMAP พื้นที่ตาบลแม่สอดมาประชุมและวิเคราะห์ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
ผูน้ าชุมชน รวมถึงประชาชนในพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของตาบลและความเป็ นไปได้ในการพัฒนาตาบล

ตาบลแม่สอด ตัง้ อยู่ในเขตอาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพื้นที่ประมาณ
1,325,625 ไร่ มี ทั้ ง หมด 20 ชุม ชน จ านวน 19,497ครั ว เรื อ น
มี ป ระชากรทั้ ง หมด 41,512 คน จ าแนกเป็ นเพศชาย 20,972 คน
เพศหญิง 20,927 คน มี อาชี พหลักเป็ นการค้า ขาย และอาชี พรองคื อ
เกษตรกรรม จากประเด็นปัญหาในพื้นที่พบว่า ตาบลแม่สอดมี ปัญหาใน
เรื่องของด้านรายได้ และด้านสุขภาพ จึงเป็ นที่มาของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

คณะทางานได้วิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสารวจปัญหาในพื้นที่ตามตัวชีว้ ัดใน TPMAP ร่วมกับอาจารย์
ทีป่ รึกษาเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาตาบลแม่สอด
จัดกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ ตามลักษณะของปัญหาที่พบเพื่อส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่
ตาบลแม่สอด

ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมส่งมอบโครงการให้กับตาบล

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ

ส่งมอบโครงการให้กับตาบล

เข้าถึงบริการรัฐ

ผลลัพธ์

0.99
รายได้

1. เกิดกำรจ้ำงงำน : บัณฑิต ประชาชน นักศึกษา จานวน 20 คน

0.93

0.99

ความเป็ นอยู่

2. ผูร้ บั จ้ำงทัง้ 20 คนได้เข้ำรับกำรพัฒนำทักษะทัง้ 4 ด้ำน ดังนี้

Financial Literacy
0.99

0.99

สุขภาพ

English Literacy

14
29

67

3. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพและ
กระจายรายได้ส่ชู มุ ชนอย่างยัน่ ยืน

กิ จ กรรมที่ 2 การอบรมผูส้ ูง อายุแ ละ
การบริ ห ารร่า งกาย การจั ด ท าศูน ย์
เรียนรูต้ น้ แบบผูส้ งู อายุ

- กำรเรียนรูเ้ ท่ำทันสื่อ
- กำรรูเ้ ทคโนโลยีสำรสนเทศ

3. เกิดกำรจัดทำข้อมูลขนำดใหญ่ของช ุมชน Community Big Data

กำรพัฒนำพื้นที่
กิจกรรมที่ 1 การอบรมพัฒนาศักยภาพ
การเป็ นผูน้ าด้านการท่องเที่ยว การอบรม
มัคคุเทศก์นอ้ ย ด้านทักษะการพูดและการ
สื่อสาร การท านุบ ารุงศาสนสถานต าบล
แม่สอด การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว

Digital Literacy

- ภำษำอังกฤษเตรียมพร้อม
- สตำร์ทอัพอังกฤษ

5 4 23
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2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูส้ งู อายุในชุมชน

- กำรสร้ำงทีมงำนเพื่อพัฒนำงำน
แบบมืออำชีพ
- จิตวิทยำข้ำมวัฒนธรรม

การศึกษา

จากข้อมูล TPMAP ปี 2562 ความต้องการพื้ นฐานทั้ง 5 มิติ จากประชากรที่ สารวจ
ใน 20 ชุมชน จานวน 13,127 คน พบว่ามีปัญหาความยากจนรายด้านอยู่ทั้งหมด 461 คน
โดยในด้านสถานภาพด้านรายได้มีปัญหามากที่สดุ จานวน 318คน เช่น คนในชุมชนประชารักษ์
ชุม ชนสองแคว2เป็ นต้น รองลงมาเป็ นด้า นการศึ ก ษา จ านวน 119 คน เช่น คนในชุม ชน
สันต้นปิ น ชุมชนสองแคว1 เป็ นต้น และน้อยที่สดุ คือด้านความเป็ นอยู่ จานวน 49 คน เช่น คนใน
ชุมชนมณีไพรสณฑ์ ชุมชนปู่ แดง เป็ นต้น

1. โครงการส่งเสริมศักยภาพการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม

Social Literacy

- ครบเครื่องเรื่องลงท ุน
- หมดหนี้มีออม
- ห้องเรียนกองท ุนรวม
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แหล่งท่องเที่ยว
ที่พัก,โรงแรม
ร้านอาหารในท้องถิ่น
อาหารที่น่าสนใจ
เกษตรกรในท้องถิ่น
พืชในท้องถิ่น
สัตว์ในท้องถิ่น
ภูมปิ ั ญญาท้องถิ่น
แหล่งนา้ ในท้องถิ่น

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
1) จากการจัดกิจกรรมวุน้ แฟนซี ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชมุ ชน เดิม
มีรายได้ 600 บาทต่อเดือน หรือ 7,200 บาทต่อ ปี หลังจาก
ดาเนินโครงการแล้ว มีรายได้เพิ่มขึ้น 1,000 บาทต่อ เดือ น
หรือ 12,000 ต่อปี
2) จากการจัดกิจกรรมมัคคุเทศก์นอ้ ยให้กับเยาวชนในต าบล
แม่สอด ซึ่งแต่เดิมไม่มมี คั คุเทศก์นอ้ ย หลังจากที่ มีก ารอบรม
แล้วทาให้เกิดมัคคุเทศก์นอ้ ยจานวน 30 คน
3) จากการจั ด ตั้ง ศูน ย์เ รีย นรู้ผสู้ ูงอายุที่วั ด มณีไ พรสณฑ์
ซึ่งแต่เดิมเป็ นศูนย์เรียนรูฯ้ แบบชัว่ คราว มีเพี ยงผูส้ งู อายุเข้า
มาใช้บริก ารเพียง 40 คนต่อ เดือ น หลังจากลงพื้น ที่เ ข้าไป
ปรับปรุงและพัฒ นาให้ดีข ึ้น จึ งส่ง ผลให้มีผสู้ ูงอายุเข้า มาใช้
บริการมากขึน้ จานวน 80 คนต่อเดือน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
- จากการรวมตัวกันของคนในชุมชน เพื่อเรียนรู้
แลกเปลี่ยน และแก้ไขปั ญหาร่วมกัน ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชน
- คนในชุมชนรูจ้ ัก พึ่งพาตนเองและนาความรู/้
ทักษะที่ได้รับนาไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

ข้อเสนอแนะ
กิจกรรมที่ 3 การอบรมเทคนิคและวิ ธี การ
ป ร ะ ก อ บ อ า ชี พ ข อ ง ผู้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร
การสร้างรายได้จากการทาวุน้ แฟนซี

1.
2.

ควรมีการปรับรูปแบบโครงการให้มคี วามหลากหลาย จากเดิมที่มเี พียงแค่การจัดอบรม
ควรสร้างผลิตภัณฑ์ที่เป็ นจุดเด่นและทาให้เป็ นที่รจู้ ักในวงกว้างเพื่อส่งเสริมการสร้างรายได้ในชุมชน

อำจำรย์ที่ปรึกษำประจำพื้นที่
ดร.ช่อพฤกษ์ ผิวกู่
เบอร์ติดต่อ : 085 - 2730979
อ.สิริจรรยาวรรณ์ แก้วสะแสน
เบอร์ติดต่อ : 087 - 2014278

