ส่วนที่ ๑
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
1. ด้านกายภาพ
1.1 ที่ตั้งของตาบลแม่ปะ
ประวัติความเป็นมา
สมัยรัชการที่ ๕ ความเจริญในประเทศไทยยังมีความล่ าหลังกว่าประเทศเพื่อนบ้าน อย่างประเทศพม่าที่มีความ
เจริญมากขึ้นหลังจากที่พม่าได้รับอิสรภาพจากประเทศอังกฤษ ศูนย์กลางของความเจริญในแถบภาคตะวันตกจึงอยู่ที่ประเทศพม่า
ทาให้คนไทยมุ่งเป้าที่จะค้าขายและประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับประเทศพม่า และ “แม่สอด” ก็เป็นเมืองหนึ่งที่มีแนวเขตติดต่อ
กับประเทศพม่าและเป็นเมืองหน้าด่าน เเม่สอดนั้นเดิมมีชื่อว่า “เมืองฉอด” เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ของชาวกะเหรี่ยงปกาญอ และลาว
หลวงพระบาง ด้วยเหตุความเจริญของประเทศพม่าเบื้องต้นจึงทาให้ชาวบ้านที่มีถิ่นฐานเดิมอยู่ตามหัวเมืองต่างๆ และประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ทามาหากินลาบาก จึงพากัน อพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้ จนชุมชนขยายใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
จนกระทั่งมีการตั้งเป็นอาเภอและเปลี่ ยนชื่อเป็นแม่สอดในภายหลัง ด้วยแม่สอดเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านมีการประกอบ
อาชีพค้าขายกับพ่อค้าชาวพม่า จึงเกิดมีอาชีพหลายอย่างตามมา เช่น การรับจ้างโดยการใช้แรงงานขนของ การรับจ้างขนสินค้า
ด้วยเกวียน หรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่า “วัวต่าง” เป็นต้น
พื้นที่ตาบลแม่ปะก็เป็นส่วนหนึ่งของเมืองแม่สอดในสมัยนั้น ผู้คนที่มาอาศัยในหมู่บ้านแถบนี้ส่วนใหญ่ จึงอพยพมา
จากดินแดนทางล้านนา เช่น ลาปาง เชียงใหม่ และมีชาวบ้านที่เป็นคนพื้นที่อยู่บ้าง เช่น คนห้วยส้าน แม่แปบ (ปัจจุบันอยู่ใน
ประเทศพม่า) สันนิษฐานว่ากลุ่มคนที่อพยพมาครั้งแรกน่าจะอพยพมาจากบ้านแม่ปะ อาเภอเถิน จังหวัดลาปาง และได้ตั้งถิ่นฐาน
บริเวณบ้านแม่ปะเหนือ หมู่ที่ ๑ ในปัจจุบัน จึงมีการตั้งชื่อตามถิ่นฐานเดิมที่ย้ายมา ต่อมาได้มีการขยายชุมชนไปตามเส้นทางของ
สายน้าลาห้วยจนเกิดเป็นหมู่บ้านอื่นๆ เช่น บ้านแม่ปะกลาง บ้านแม่ปะใต้ เป็นต้ น สาหรับชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนในตาบลแม่
ปะนั้นเกี่ยวข้องกับความเป็นแม่สอดอย่างแยกกันไม่ออก มีการไปมาหาสู่ค้าขายกันโดยตลอด และเมื่อมีการประกาศใช้นามสกุล
ในสมัยรัชกาลที่ 6 ชาวบ้านที่อพยพมาอยู่ตาบลแม่ปะจึงนาเอาชื่อบ้านของตัวเองที่อพยพมาตั้งเป็นนามสกุล จึงทาให้คนตาบลแม่
ปะสามารถทราบรากเหง้าของตนเองจากนามสกุลได้ เช่น นามสกุล “ต๊ะทองคา” ซึ่งมาจากครอบครัวที่ย้ายมาจากอาเภอแม่ทะ
จังหวัดลาปาง ส่วนนามสกุล “กาสมสัน” ซึ่งเป็นครอบครัวที่ย้ายมาจากบ้านกาดบ้านสัน อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง เป็นต้น
ต่อมาเมื่อมีการปกครองในระบบมณฑล ตาบลแม่ปะจึงขึ้นอยู่กับเทศาภิบาลแม่สอด ขึ้นกับมณฑลนครสวรรค์ ซึ่งมี
สมาชิกเทศาภิบาลเป็นคนแม่ปะคนแรก คือ นายฮ้อยมา ยะเขียว หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2476 จึงได้แบ่ง
เขตการปกครองให้แม่ปะเป็นตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก โดยมีกานันคนแรก คือ นายมูล ธรรมแงะ มีเนื้อที่การ
ปกครองโดยประมาณ 198 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านทั้งหมด 4 หมู่ คือ บ้านแม่ปะเก่า หมู่ที่ 1, บ้านแม่ปะสันป่าซาง หมู่ที่ 2,
บ้านแม่ปะคามา หมู่ที่ 3 และบ้านห้วยกะโหลก หมู่ที่ 4
และจากหลักฐานทางราชการ พบว่าในปี พ.ศ. 2493 มีการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตาบลแม่สอด และเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว กระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศตั้งตาบลแม่ปะในท้องที่อาเภอแม่สอด ตามความจาเป็นแห่งการบริหารงาน
ของเทศบาล ซึ่ งประกาศดัง กล่ าวมี ใจความที่ เกี่ยวข้องกับ ตาบลแม่ ป ะสรุป พอสั งเขปได้ ว่ า เนื่ องจากได้ มีพ ระราชกฤษฎี กา
เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตาบลแม่สอด จังหวัดตาก พ.ศ. 2493 เพื่อลดเขตเทศบาลตาบลแม่สอดให้เล็กลงตามความจาเป็นแห่ง
การบริหารงานของเทศบาล จึงเป็นเหตุให้กระทบกระเทือนถึงเขตการปกครองส่วนภูมิภาค เพราะส่วนที่เคยอยู่ในเขตเทศบาลมา
แต่เดิม ได้เปลี่ยนสภาพมาเป็นอยู่นอกเขตเทศบาล ฉะนั้น เพื่อให้การดาเนินการปกครองได้เป็นไปตามนัยแห่งพระราชบัญญัติ
ลักษณะปกครองท้องที่ พุทธศักราช 2457 ข้าหลวงประจาจังหวัดตาก อาศัยความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่
พุทธศักราช 2457 มาตรา 6 , 29 และพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบราชการบริหารแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2476 มาตรา 20 จึงได้ดาเนินการปรับปรุงเขตการปกครองในท้องที่อาเภอแม่สอดเสียใหม่ โดยรวมเขตหมู่บ้านต่า งๆ ที่ได้ถูก
เปลี่ยนสภาพมาอยู่นอกเขตเทศบาลนี้ จัดตั้งเป็นตาบลขึ้นใหม่ อีก 2 ตาบล ขนานนามตาบลว่า "ตาบลแม่ปะ" และ"ตาบล
ท่าสายลวด" ให้ขึ้นอยู่ในความปกครองของอาเภอแม่สอด ซึ่งสมัยนั้นตาบลแม่ปะมีเขตติดต่อดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ทิศเหนือ จดเขตตาบลแม่กาษา อาเภอแม่สอด

ทิศใต้ จดเขตเทศบาลตาบลแม่สอด

ทิศตะวันออก จดเขตตาบลพะวอ อาเภอแม่สอด

ทิศตะวันตก จดเขตตาบลแม่ตาว ตาบลท่าสายลวด อาเภอแม่สอด และแม่น้าเมย เขตประเทศ
พะม่า (ภาษาในขณะนัน้ )
แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน คือ
 หมู่ที่ 1 บ้านแม่ปะเก่า
 หมู่ที่ 2 บ้านแม่ปะสันป่าซาง
 หมู่ที่ 3 บ้านแม่ปะคามา
 หมู่ที่ 4 บ้านห้วยกะโหลก
 หมู่ที่ 5 บ้านปากห้วยแม่สอด
 หมู่ที่ 6 บ้านห้วยหินฝน"
ต่อมาในปี พ.ศ. 2516 มีการประกาศจัดตั้งสภาตาบล จึงได้มีการจัดตั้งตาบลแม่ปะเป็นสภาตาบลแม่ปะ และในปี
พ.ศ. 2539 สภาตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ได้เปลี่ยนเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ และมีผลตั้งแต่วันที่
29 มีนาคม พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา


๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ
ตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง โดยสภาพพื้นที่ทางภูมิศาสตร์มี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบประมาณ ร้อยละ 75 ของพื้นที่ทั้งหมด นอกนั้นเป็นพื้นที่สูง มีสภาพอากาศเย็นชื้นตลอดทั้งปี ที่ตั้ง
ห่างจากที่ว่าการอาเภอแม่สอด 3 กิโลเมตร อยู่ห่างจากตัวจังหวัดตากทางทิศตะวันตก 90 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 198.๓๒๕
ตารางกิโลเมตรหรือ 123,๙๕๓ ไร่ โดยแบ่งเป็นที่อยู่อาศัย ๓,๑๑๓ ไร่, ที่นา ๔,๕๐๐ ไร่, ที่ไร่ ๘๖,๒๑๕ ไร่, ที่สวน ๑,๐๐๐ ไร่
และพื้นที่ป่า ๒๙,๑๒๕ ไร่ ซึ่งปัจจุบันมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

แผนภาพที่ ๑ แผนที่ตาบลแม่ปะ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

(๑) ด้านทิศเหนือ เป็นพื้นที่หมวดบ้านเมืองทอง หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ปะกลาง มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านแม่กึ้ดหลวง ตาบล
แม่กาษา โดยมีลาห้วยแม่ปะแล้งเป็นแนวแบ่งเขตตามธรรมชาติ ที่ประชาชนทั้งสองฝั่งได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในเรื่องของแหล่งน้า
เพื่อการเกษตร รวมถึงมีถนนเส้นทางสาธารณะประโยชน์ที่ประชาชนใช้สัญจรไปมา หรือขนส่งสินค้าทางการเกษตรร่วมกันอย่าง
สะดวกถึง ๒ เส้นทาง คือ ถนนทางหลวง สายแม่สอด-แม่ระมาด ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก และถนนทางหลวงชนบทสายบ้านเมือง
ทอง-บ้านแม่กึ้ดหลวง ที่ส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางการเกษตร มีการแลกเปลี่ยนการทางานระหว่างกันของคนในหมู่บ้าน
เช่น สหกรณ์รวมน้าบวกใจถวายในหลวง ที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่กึ้ด แต่มีสมาชิกเป็นทั้งคนตาบลแม่ปะและตาบลแม่กาษาด้วย
เป็นต้น
(๒) ด้านทิศใต้ มีพื้นที่ของตาบลแม่ปะ จานวน ๓ หมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลอื่น จาแนกออกเป็น ๒ ส่วน
คือ ส่วนที่ ๑ มีบ้านแม่ปะเหนือ หมู่ที่ ๑ และ บ้านร่วมใจพัฒนา หมู่ที่ ๑๐ ซึ่งมีพื้นที่ติดต่อกับชุมชนสักทอง เขตเทศบาลนครแม่
สอด มีเส้นทางคมนาคมที่ประชาชนใช้ร่วมกันหลายเส้นทาง เช่น ถนนทางหลวงสายแม่สอด-แม่ระมาด และถนนโยธาธิการสาย
แม่สอด-บ้านแม่ปะใต้ และเส้นทางใหม่ ถนนทางหลวงสายนครแม่สอดพัฒนา อีกทั้งยังมีบ่อกาจัดขยะที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๐
ตาบลแม่ปะที่มีการใช้ในการเก็บ และกาจัดขยะร่วมกัน ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในบริเวณนี้จึงเป็นแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท มี
ประชาชนจากเทศบาลนครแม่สอดได้ขยายพื้นที่อยู่อาศัยเข้ามาในพื้นที่ตาบลแม่ปะจานวนหนึ่งด้วย ส่วนที่ ๒ คือ บ้านหนองบัว
หมู่ที่ ๗ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่บ้านหัวฝาย ตาบลพระธาตุผาแดง โดยมีลาห้วยหัวฝายเป็นแนวเขตธรรมชาติ ประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์ในการเกษตรร่วมกันได้ รวมถึงเส้นทางคมนาคม ๒ เส้นทาง คือ ถนนทางหลวงสายแม่สอด-พบพระ และ
ถนนทางหลวงชนบทสายบ้านหนองบัว-อ่างเก็บน้าหัวฝาย
(๓) ทิศตะวันออก เป็นพื้นที่ของบ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ ๖ มีพื้นที่ติดต่อกับตาบลพะวอ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าที่อยู่
ในเขตสวนป่าพะวอ และพื้นที่ป่าดังกล่ าวก็ยังเป็นแหล่งอาหารของประชาชนทั้งในตาบลแม่ปะและตาบลพะวอ รวมถึงคนใน
พื้นที่ใกล้เคียงอีกด้วย เนื่องจากในแต่ละฤดูกาลจะมีของป่าที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่คนในพื้นที่ได้เป็นอย่างมาก เช่น หน่อไม้
เห็ดเผาะหรือที่คนในพื้นที่เรียกว่า “เห็ดถอบ” ที่มีราคาสูง ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ได้ เป็นต้น
(๔) ทิศตะวันตก มีพื้นที่ของตาบลแม่ปะ จานวน ๒ หมู่บ้านที่มีอาณาเขตติดต่อกับตาบลอื่น คือ บ้านห้วยกะโหลก
หมู่ที่ ๔ ที่มีอาณาเขตติดต่อกับ ประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีแม่น้าเมยเป็นแนวเขตแดนตามธรรมชาติ ซึ่ง
ประชาชนทั้งสองฝั่งก็ใช้เป็นเส้นทางในการข้ามไปมาเพื่อติดต่อและค้าขายระหว่างกัน และมีท่าเรือที่ใช้ขนส่งสินค้าระหว่างกันที่
หมวดบ้านวังแก้ว ส่วนอีกหมู่บ้าน คือ บ้านปากห้วยแม่ปะ หมู่ที่ ๕ ที่มีพื้นที่ติดต่อกับบ้านวังตะเคียน ตาบลท่าสายลวด มีลาห้วย
แม่สอดและแนวสันภูเขาเป็นเส้นแบ่งเขตแดน ซึ่งลาห้วยดังกล่าวประชาชนทัง้ สองตาบลสามารถใช้ในการเกษตรร่วมกันได้ ส่วนใน
พื้นที่ที่เป็นป่า ประชาชนทั้งสองตาบลก็สามารถเข้าไปหาของป่าเพื่อนามาอุปโภค-บริโภคได้ ภายใต้กฎกติกาของป่าชุมชนที่มีอยู่
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แถบนี้จึงมีความเป็นเครือญาติกันทั้งฝั่งประเทศไทยและประเทศพม่า เนื่องด้วยจากการอพยพย้ายถิ่น
ฐานมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษ และมาตั้งรกรากอยู่ทั้งสองฝั่งของแม่น้าเมย แต่พอมีกฎหมายการแบ่งแยกแนวเขตระหว่างประเทศ
ชัดเจน จึงทาให้คนไทยที่อาศัยอยู่บริเวณนี้ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเทศ ดังจะเห็นได้จากคนในพื้นที่ตาบลแม่ปะ และตาบลอื่นๆใน
อาเภอแม่สอด จะมีเครือญาติที่เป็นคนไทยสัญชาติพม่าอยู่จานวนมาก และยังมีการไปมาหาสู่ มีการดาเนินชีวิตและความสัมพันธ์
ระหว่างกันดังเดิม

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. ด้านการเมืองการปกครอง
2.๑ การเมืองการปกครอง
แม่ปะเป็นตาบลที่มีความสัมพันธ์ในสายเครือญาติและชาติพันธุ์วรรณาตั้งแต่เริ่มมีตาบลแม่ปะ การใช้ชี วิตของชาว
ตาบลแม่ปะจึงอยู่กันแบบพี่น้องและให้ความเคารพ ให้เกียรติซึ่งกันและกัน ร่วมกันพัฒนาชุมชนด้วยความเข้าอกเข้าใจกัน ร่วมมือ
ร่วมแรง ร่วมใจ ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน ทั้งผู้นา แกนนา กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน และหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ รวมถึงการทางาน
เพื่อให้การอยู่ร่วมกันเป็นไปโดยสงบสุขของผู้นา แกนนาชนเผ่าอื่นๆ มีองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ที่เป็นหน่วยงานราชการ
ท้องถิ่นในการทาหน้าที่จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตาบลแม่ปะทั้งหมด โดยมีวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังนี้
(๑) วิสัยทัศน์ (Vision)
ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ทาให้องค์การบริหาร
ส่วนตาบลแม่ปะได้มุ่งเน้นพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้ประชาชนไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคน ซึ่งเป็นกาลังหลักในการพัฒนา
โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาตาบลแม่ปะให้เป็นตาบลที่น่าอยู่มากขึ้น โดยพยายามสร้างการมีส่วนร่วม สร้างสานึกในการเป็นเจ้าของ
พื้นที่ของคนตาบลแม่ปะ สามารถบริหารจัดการชุมชนของตนเองได้ด้วยตัวของชุมชนเองอย่างเป็นระบบ จึงได้กาหนดวิสัยทัศน์ใน
การพัฒนาของตาบลแม่ปะไว้ว่า “ตำบลน่ำอยู่ ประตูสู่กำรค้ำชำยแดน มีแผนและระบบจัดกำรตนเอง”
(๒) พันธกิจ (Mission)
จากวิสัยทัศน์การพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะได้กาหนดไว้ จึงเป็นที่มาของการกาหนดพันธกิจให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การพัฒนาเพื่อให้การดาเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ ประชาคมตาบลแม่ปะจึงร่วมกันกาหนด
พันธกิจหลักขององค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ดังนี้
พันธกิจที่ ๑ การปรับปรุงและพัฒนางานโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานในการสัญจรอย่างทั่วถึงทั้งตาบล
พันธกิจที่ ๒ การปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และการพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษ
พัน ธกิจ ที่ ๓ การปรับ ปรุงและพั ฒ นาระบบการศึกษา การสาธารณสุ ข การส่ ง เสริม และสื บสานจารีต
ประเพณี ตลอดจนอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย
พันธกิจที่ ๔ การปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ตลอดจนความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พันธกิจที่ ๕ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ ๖ การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง ให้สามารถพึ่งตนเองได้
พันธกิจที่ ๗ การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วน บูรณาการความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (Goals)
1. ตาบลแม่ปะมีความน่าอยู่ ครอบคลุมทั้งด้านการมีสภาพแวดล้อมที่ดี การคมนาคมสะดวก สะอาด ชุมชน
สังคมเข้มแข็ง ปลอดภัย มีระเบียบวินัย มีเอกลักษณ์และวัฒนธรรมของตนเอง คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สุขภาพดี มีวิถีชีวิตตามความ
เป็นอยู่ที่ดี และประชาชนมีความสุข
๒. ตาบลแม่ปะมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยเกื้อกูลให้ชุมชนเข้มแข็ง มีการสืบทอด รักษา และปรับใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาต่อยอดให้เกิดเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการนามาใช้ประโยชน์กับการผลิต และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของ
ชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ตาบลแม่ปะมีเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง สมดุล มีภูมิคุ้มกัน สามารถเพิ่มรายได้และการมีงานทา ด้วยการ
พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ และเชื่อมโยงสู่ตลาดภายนอก รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๔. ตาบลแม่ปะมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีแผนการจัดการตนเอง โดยจะมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการ
พัฒนาเมืองและชุมชนอย่างมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส เป็นธรรม ติดตามและตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้มีคนดี และ
ระบบบริหารจัดการและการพัฒนาที่ดี
จากการทาวิจัยชุมชน (RECAP) พบว่า ตาบลแม่ปะดาเนินกิจกรรมหรือพัฒนางานในพื้นที่เพื่อการสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็งด้วยทุนทางสังคมอย่างยั่งยืน โดยมีการบูรณาการงานร่วมกันระหว่าง 4 องค์กรหลักในพื้นที่ ได้แก่ องค์กรท้องที่ องค์กร
ท้องถิ่น องค์กรภาครัฐ และองค์กรภาคประชาชน จนกระทั่งทาให้ชุมชนเกิดการพัฒนาตามลาดับ ดังนี้
๑. องค์กรท้องที่ ซึ่งกลไกหลักจะนาโดยกานัน (ทั้งผู้ที่ดารงตาแหน่งปัจจุบัน และเคยดารงตาแหน่งในอดีต)
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ครบทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน (รายละเอียดดังตารางที่ 1) มุ่งพัฒนาโดยสร้างการ
มีส่วนร่วมของคนในชุมชน โดยการเป็น ผู้นา แกนนาในการลงมือปฏิบัติ การประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนของตนเองได้รู้ถึง
บทบาทหน้าที่ในการพัฒนา และสร้างความเป็นเจ้าของ การหวงแหนทรัพยากรของตาบลที่มีอยู่ เช่น การเตรียมความพร้อมใน
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการพัฒนาสู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ การใช้ประโยชน์จากที่ดินสาธารณะ เป็นต้น นอกจากนี้ ในแต่ละ
หมู่บ้านยังมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านผ่าน “เวทีประชาคม” จนเกิดเป็นการ
จัดการระดับหมู่บ้าน และเข้าร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้น ดังจะเห็นได้จากแหล่งเรียนรู้ของตาบลแม่ปะหลายๆกลุ่มที่
มีแกนนาวิทยากรเป็นกานันผู้ใหญ่บ้าน เช่น กลุ่มการจัดการชนเผ่า หมู่ที่ ๒, กลุ่มเวรยามชายแดน หมู่ที่ ๓ และกลุ่มป่าชุมชน
บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ ๖ เป็นต้น
ตารางที่ ๑ เขตการปกครองตาบลแม่ปะ
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อบ้าน
บ้านแม่ปะเหนือ
บ้านแม่ปะกลาง
บ้านแม่ปะใต้
บ้านห้วยกะโหลก
บ้านปากห้วยแม่ปะ
บ้านห้วยหินฝน
บ้านหนองบัว
บ้านแม่ปะบ้านสัน
บ้านพระธาตุ
บ้านร่วมใจพัฒนา
บ้านหนองบัวคา

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
นายธวัช ธรรมแงะ
นายทวีศักดิ์ เอ้ยอ้าย
นายสมคิด ต๊ะมะปุ๊ด
นายอินสูน การะยม
นายรวน หล้าลาปาง
นายสุวรรณ์ กรณ์สนธ์
นายพิสิษฐ์ แก้วทันคา
นายสมบูรณ์ ต๊ะทองคา
นายสิงห์คา อุษา (กานัน)
นายพิทักษ์ อินหลวง
นายมานะ มาลี

(ที่มา : องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ, ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙)

๒. องค์กรท้องถิ่น ซึ่งกลไกหลักนาโดย นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ข้าราชการและพนักงานจ้างทุกสานัก/ทุกกอง โดย
นายกองค์ การบริหารส่ ว นต าบลแม่ ป ะจะเป็ น ผู้ ว างนโยบายในการพั ฒ นา โดยจะรับ ฟั ง คว ามคิด เห็น จากชุ ม ชนผ่ า นกานั น
ผู้ใหญ่บ้าน หรือประชาชน ในการประชุมหรือกิจกรรมที่นายกฯ เข้าไปร่วม หลังจากนั้นจะมีการประชุมวางแผนร่วมกันกับทาง
สภาฯ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลในการพัฒนางานให้สาเร็จตามเป้าหมายในการ
แก้ไขปัญหาและตรงตามความต้องการของประชาชน อีกทั้งยังได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจาหมู่บ้าน ทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน เพื่อทาหน้าที่
เป็นพี่เลี้ยงของชุมชนในการจัดทาโครงการหรือติดต่อประสานงานกับ อบต. และหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถเข้ามาช่วยในการ
พัฒนางานของหมู่บ้านได้ รวมถึงเป็นกลไกในการประสานงาน บูรณาการงานร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย ส่วนทางสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะในแต่ละหมู่บ้าน จะเป็นผู้รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของ
ประชาชนในหมู่บ้านตนเองทั้งจากการประชุมหมู่บ้าน งานบุญ งานกิจกรรมต่างๆ เพื่อเชื่อมประสานกับ ทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลในการคิดโครงการ/กิจกรรมต่างๆที่สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการดังกล่าว นาไปสู่การบรรจุโครงการ/กิจกรรมนั้นๆ
ในแผนพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบลต่อไป และบางครั้งยังเป็นผู้นา แกนนาในการลงมือ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

พัฒนาชุมชนของตนเอง รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลต่างๆ ด้วย ตัวอย่างแหล่งเรียนรู้ที่แสดงถึงรูปธรรมการดาเนินงานที่มี
แกนนาเป็นฝ่ายบริหาร หรือสมาชิกสภาฯ เช่น การบริหารจัดการแบบใจเขาใจเราของท่านนายก อบต.แม่ปะ, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อ
การผลิต หมู่ที่ ๑ ที่มีแกนนาวิทยากรเป็นประธานสภา อบต.แม่ปะ และกลุ่มกู้ชีพกู้ภัยตาบลแม่ปะ ที่มีแกนนาเป็นเจ้าหน้าที่ของ
อบต. เป็นต้น
๓. องค์กรภาครัฐ หมายถึง หน่วยงานราชการที่มีที่ตั้งสานักงานอยู่ในพื้นที่ของตาบลแม่ปะ คือ โรงเรียนใน
สังกัดสานักงานพื้นทีการศึกษาตาก (สพฐ.ตาก) จานวน ๕ แห่ง, สังกัดสานักงานกรมสามั ญศึกษา จานวน ๑ แห่ง, สังกัดกรม
อาชีวะศึกษา จานวน ๑ แห่ง, สังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (กศน.) จานวน ๑ แห่ง และสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย
จานวน ๒ แห่ง ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนางานของชุมชนตาบลแม่ปะอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาตาบลแม่ ปะ เพื่อร่วมจัดทาแผนพัฒนากับชุมชน การส่งเสริมการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนในตาบลแม่ปะให้ได้รับ
การศึกษาอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง การสนับสนุนบุคลากรและงานวิชาการในการให้ความรู้ที่จาเป็นต่อชุมชน เป็นต้น หน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล) จานวน ๓ แห่ง ที่ร่วมกันพัฒนางานด้านสาธารณสุขในพื้นที่มา
อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ปรึกษาในการบูรณาการงานร่วมกันอย่างสม่าเสมอ เข้ามามีส่วนร่วมในฐานะบทบาทของคณะกรรมการ
พัฒนาตาบลแม่ปะที่วางแผนการพัฒนาตาบลแม่ปะให้เป็นตาบลน่าอยู่อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ยังมีอีกหลายหน่ วยงานที่เข้ามาหนุนเสริม
และบูรณางานร่วมกัน เช่น กองกากับการตารวจภูธรแม่สอด หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ ๔ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน
ที่ ๓๕ สานักงานควบคุมไฟป่า และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (แม่สอด) เป็นต้น จากการบูรณาการงานร่วมกันของ
ชุมชนและองค์กรภาครัฐ ส่งผลให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันด้วย เช่น แหล่งเรียนรู้กองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลแม่ปะ ที่เกิด
จากการทางานร่วมกันของ อบต. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล และประชาชนตาบลแม่ปะ รวมถึงกลุ่มเยาวชนสร้างศิลป์ (ซึง
สะล้อเสนาะเสียง) ที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มาจากการทางานร่วมกันของชุมชน ท้องถิ่น และโรงเรียนในพื้นที่ เป็นต้น
๔. องค์กรภาคประชาชน หมายถึง ทุนทางสังคมที่เป็นกลุ่มต่างๆ ในตาบลแม่ปะ จานวน กลุ่ม มีวิทยากร
แกนนา จานวน ๒๓๐ คน ที่มีการทางานหรือขับเคลื่อนงานของตนเอง ตลอดจนร่วมกับชุมชน จนทาให้คนในชุมชนสามารถ
จัดการตนเองได้อย่างเป็นระบบ สร้างการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนให้รู้จักแก้ไขปัญหาของตนเองหรือชุมชน เพิ่มศักยภาพ มูลค่า
ของทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากที่สุด จนเกิดเป็นองค์ความรู้หรือชุด
ความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับชุ มชนได้ จนทาให้ตาบลแม่ปะค้นพบว่าชุมชนของคนตาบลแม่ปะเองนั้นมีความโดดเด่นในการ
จัดการสุขภาวะชุมชน ดังนี้
๔.๑ ด้านการบริหารจัดการตาบลพื้นที่ชายแดน เนื่องด้วยตาบลแม่ปะเป็นชุมชนชายขอบ มีพื้นที่ติด
ชายแดนไทย-พม่า จึงนามาซึ่งปัญหาอันเกิดจากคนต่างด้าวที่เข้ามาพักอาศัยหรือเดินทางเข้าออกในพื้นที่ของตาบลแม่ปะหรือทั้ง
อาเภอแม่สอด เพราะแนวเขตกั้นแดนระหว่างประเทศคือแม่น้าเมย ซึ่งมีสภาพตื้นเขินและมีระยะทางไม่กว้างมากนัก ช่วงที่กว้าง
ที่สุดมีระยะกว้างเพียงแค่ ๑๕๐ เมตร และช่วงที่แคบที่สุดเพียง ๕๐ เมตร จึงง่ายต่อการข้ามไปมา อีกทั้งยังเป็นแนวเขตระหว่าง
ประเทศที่มีระยะยาว มีจุดเฝ้าระวังหรือด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพียงบางจุด ไม่สามารถตรวจสอบและควบคุมปัญหา
เหล่านี้ได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับอนาคตยังจะมีการเปิดประเทศเพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะทาให้คนต่างด้าวเข้ามา
ในพื้นที่ได้ง่ายขึ้น จากปัญหานี้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้จึงนามาซึ่งกลไกการจัดการตนเองของคนในชุมชน โดยการนาของผู้นา
แกนนาและประชาชนในพื้นที่ที่ร่วมกันกาหนดกฎเกณฑ์ กติกาการอยู่ร่วมกันของคนในชุมชนที่เป็นคนไทยและคนต่างด้าวที่
เรียกว่า “กำรจัดกำรชนเผ่ำ” เพื่อให้เกิดความสงบสุขของชุมชน ลดปัญหาความขัดแย้งของการอยู่ร่วมกัน มีการประสานงานกัน
ระหว่างผู้นาชุมชนของคนไทย และผู้นาของคนต่างด้าวที่เข้ามาอาศัยในชุมชนนั้นๆ มีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในกรณีที่เกิดปัญหา
ระหว่างคนไทยกับคนต่างด้าว หรือระหว่างคนต่างด้าวด้วยกันเอง โดยมีผู้นาของทั้งสองฝ่ายเข้าร่วมดาเนินการ และมีบทลงโทษที่
เป็นข้อตกลงร่วมกัน อีกทั้งบางหมู่บ้านยังได้มีการจัดเวรยามของหมู่บ้านที่มาจากอาสาสมัครจิตอาสา ช่วยดูแลความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้านในยามค่าคืนด้วย จากการจัดการตนเองในรูปแบบนี้จึงเกิดเป็นแหล่งเรียน รู้ที่สามารถถ่ายทอด
ประสบการณ์ให้เพื่อนได้ เช่น กลุ่มการจัดการชนเผ่า หมู่ที่ ๒, กลุ่มเวรยามชายแดน หมู่ที่ ๓ เป็นต้น จนกระทั่งทาให้ตาบลแม่ปะ
สามารถจัดการปัญหาที่เกิดจากคนต่างด้าว ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการโจรกรรม หรือปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ลดน้อยลงหรือจนถึง
ไม่เกิดปัญหาดังกล่าวเลย นอกจากนี้ ยังมีการบริหารจัดการด้านอื่นๆด้วย เช่น ด้านการบริหารจัดการแหล่งน้า ซึ่งมีกลุ่มหรือ
แหล่งเรียนรู้ที่ดาเนินการในพื้นที่ คือ กลุ่มบริหารจัดการอ่างเก็บน้าห้วยลึก กลุ่มผู้ใช้น้าประปาหมู่บ้าน ด้านการบริหารจัดการด้า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น กลุ่มป่าชุมชนหมู่ที่ ๕ และกลุ่มบ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ ๖ เป็นต้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๔.๒ ด้านการดูแลประชากรกลุ่มเฉพาะ โดยการนาข้อมูลจากข้อมูลความจาเป็นขั้นพื้นฐาน (จปฐ.)
และระบบข้อมูลตาบล (TCNAP) มาวิเคราะห์ร่วมกันของผู้ที่เกี่ยวข้องแล้ว พบว่า มีกลุ่มประชากรเฉพาะในตาบลแม่ปะที่ต้อง
ได้รับการดูแล คือ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยต่างๆ และคนต่างด้าว ที่จาเป็นต้องมีการวางแผน
ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเหล่านี้ให้ครอบคลุมและทั่วถึง จึงนามาซึ่งหลายๆ โครงการของ อบต. หรือ กลุ่ม/แหล่งเรี ยนรู้ต่างๆ
ซึ่งชุมชนเรียนรู้ที่จะดูแลซึ่งกันและกันของคนภายในชุมชนเอง ยกตัวอย่างเช่น ๑) จากข้อมูลผู้สูงอายุในตาบลแม่ปะที่มีอยู่จานวน
มาก (จากข้อมูล TCNAP จานวน ๑,๕๒๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๕ ของประชากรทั้งหมด) และพบว่าจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของผู้สูงอายุ มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคซึมเศร้า ประกอบกับการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ทาให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะมีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่ายทั่วประเทศ จึงนาประสบการณ์และนวัตกรรม
ต่างๆที่ได้เรียนรู้มาพัฒนาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ตาบลแม่ปะ โดยเฉพาะนวัตกรรมชุมชนที่เรียกว่า “โรงเรียนผู้สูงอำยุ” ที่ได้แนวคิด
มาจากองค์การบริหารส่วนตาบลหัวง้ม อาเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงได้นาคณะทางานไปศึกษาดูงานรูปแบบการจัดการเรียน
การสอน และหลักสูตรของตาบลหัวง้มอีกครั้ง หลังจากนั้นจึงนากลับมาวางแผนจัดทาหลักสูตรที่เหมาะสมกับบริบทและสังคม
ผู้สูงอายุตาบลแม่ปะ จึงเกิดเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุตาบลแม่ปะ แต่เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะกาลังดาเนินการที่จะ
ยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก จึงใช้ชื่ อว่า
“โรงเรียนผู้สูงอำยุเมืองแม่ปะ” โดยได้รับความสนใจจากผู้สูงอายุจานวนมากที่สมัครเข้ามาเรียนในรุ่นแรก ซึ่งมีจานวนมากถึง
18๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของจานวนผู้สูงอายุทั้งหมด อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากประชาชนและภาคเอกชนที่เข้ามาหนุน
เสริมทั้ งด้า นงบประมาณและแรงกาย เช่น เรื่องของอาหารในการเรียนการสอน วั สดุอุปกรณ์ และเครื่องแต่ งกาย เป็ นต้ น
โดยเฉพาะผู้ที่มาเป็นครูให้แก่นักเรียนผู้สูงอายุ ที่เป็นคุณครูจิตอาสาซึ่งมาจากข้าราชการบานาญที่เกษียณอายุราชการแล้วมาช่วย
สอน รวมถึงหน่วยงานต่างๆ ที่เข้ามาให้ความรู้ที่จาเป็นต่อการใช้ชีวิตของผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง ๒) จากข้อมูลผู้พิการที่อาศัยอยู่ใน
ตาบลแม่ปะ (จากข้อมูล TCNAP จานวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๑๕ ของประชากรทั้งหมด) และจากข้อมูลการวิจัยชุมชน
(RECAP) พบว่านอกจากองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะที่ให้ความช่วยเหลือดูแลบุคคลกลุ่ม นี้แล้ว ยังมี “ชมรมคนพิกำรตำบล
แม่ปะ” ที่เกิดจากการรวมตัวกันเองของผู้พิการ เพื่อช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน ทั้งในเรื่องของคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ และ
การดูแลสุขภาพอนามัย รวมถึงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้สมาชิกด้วย เป็นต้น
๔.๓ ด้ า นการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ ชุ ม ชน โดยจ าแนกตามชุ ด กิ จ กรรมของการพั ฒ นาระบบ
เศรษฐกิจชุมชนได้ ๒ กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้
๔.๓.๑ ด้านการส่งเสริมอาชีพ ด้วยตาบลแม่ปะเป็นพื้นที่ที่เอื้ออานวยในการประกอบอาชีพ ทั้ง
ในด้านเกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงการค้าชายแดน ประชาชนตาบลแม่ปะจึงนาต้นทุนเหล่านี้มาพัฒนาในด้า นการสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้เป็นอย่างดี มีการรวมกลุ่มกันของคนในชุมชนเพื่อสร้างสินค้าที่มาจากสิ่งที่
พวกเขามีอยู่ หรือเพิ่มมูลค่าสินค้านั้นด้วยความรู้และภูมิปัญญาของคนพื้นที่ มีการผสมผสานวัฒนธรรมอันหลากหลาย จนกระทั่ง
สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ โดดเด่น แสดงถึงความเป็นตัวตนของคนตาบลแม่ปะได้ แต่การพัฒนา
ดังกล่าวก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความพอเพียง เพราะทุกคนยังคงมีความเป็นเครือญาติกัน ไม่จาเป็นต้องมีการแข่งขัน จึงมีการ
พัฒนาในระดับครอบครัวด้วย เน้นที่การสร้างรายได้ การพึ่งพาตนเองของครอบครัว การช่วยเหลือเกื้อกูลกันระหว่างสมาชิก
ภายในกลุ่ม การใช้ท รัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยนามาผนวกกับการบริหารการจัดการหรือ
นวัตกรรม ความรู้ในสมัยใหม่ เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ของกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่น “นำพริก
กุ้ง” ที่มีการนาวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่ตาบลชายแดนมาพัฒนาเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมา
จากหน่วยงานภาครัฐ ผสมผสานกับภูมิปัญหาที่มี จนสามารถสร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และ “ครัวเรือน
เศรษฐกิจพอเพียง” ที่ดาเนินชีวิตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างอาชีพ
สร้างรายได้จากสิ่งเล็กๆที่เขาตั้งใจ จนส่งผลให้ครอบครัวมีความสุข ทุกคนสามารถใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างไม่ขัดสน อีกทั้งยัง
สามารถถ่ายทอดประสบการณ์และสิ่งที่พวกเขาได้รับให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วย เป็นต้น
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๔.๓.๒ ด้านองค์กรการเงินและสวัสดิการชุมชน ตาบลแม่ปะมีองค์กรการเงินที่เกิดจากนโยบาย
ภาครัฐและความต้องการของคนในชุมชนอยู่ทุกหมู่บ้าน เช่น “กองทุนหมู่บ้ำน” และ “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อกำรผลิต ” ซึ่งองค์กร
การเงินเหล่านี้มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ งเพื่อเป็นแหล่งเงิน ทุนให้กับสมาชิกเพื่อน าไปประกอบอาชีพ หรือใช้จ่ายจาเป็นใน
ชีวิตประจาวันของแต่ละครอบครัว รวมถึงเพื่อส่งเสริมการออมในระดับครัวเรือน ส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยทาง
การเงินของตนเองและครอบครัว เน้นเรื่องการระดมทุนเงินที่มีอยู่ในชุมชนในรูปแบบของการออมเงินหรือระดมหุ้นเพื่อส่งเสริม
การออมเงิน โดยต้องการให้คนในตาบลแม่ปะมีแหล่งเงินทุนของตนเองในการประกอบอาชีพหรือดารงชีวิต ลดภาระหนี้สินและ
ปัญหาการกู้เงินนอกระบบ เมื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในขั้นตอนแรก ก็เกิดการพัฒนาเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่สมาชิกของกลุ่ม โดย
เพิ่มการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก ด้วย แต่ก็มีบางกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกเลย เช่น
“กองทุนสวัสดิกำรชุมชน” ที่มุ่งเน้นในเรื่องของการออมแล้วนาเงินที่ได้ไปจัดสวั สดิการให้สมาชิกตั้งแต่เกิดจนถึงเชิงตะกอน
(เสียชีวิต) ซึ่งต่อมาได้พัฒนานาเงินดอกเบี้ยที่เกิดจากดาเนินงานไปจัดเป็นสวัสดิการสาธารณะด้วย เช่น การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
การดูแลผู้ป่วย และส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น ส่งผลให้ชุมชน สังคมได้รับประโยชน์ด้วยนอกจากสมาชิกเพี ยงเท่านั้น จากการที่มี
กลุ่มหรือองค์กรการเงินในทุกหมู่บ้านจึงเกิดการทางานในรูปแบบของเครือข่าย มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ
กันและกันในยามเกิดปัญหาและอุปสรรค รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามเครือข่าย ข้ามพื้นที่ด้วย

2.2 การเลือกตั้ง
การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การ
บริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจานวน 11 หมู่บ้าน หากมีการเลือกตั้งในครั้งหน้า จะมี
ผู้บริหารท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตาบล) จานวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
หมู่บ้านละ 2 คน 11 หมู่บ้าน รวมเป็น 22 คน
3. ประชากร
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจานวนประชากร
ซึ่งตามฐานข้อมูลประชากรของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย รวมแล้วตาบลแม่ปะมี ประชากรทั้งสิ้น
๑๑,๙๐๕ คน แยกเป็นชาย ๖,๒๖๙ คน หญิง ๕,๘๔๒ คน แยกเป็นจานวนครัวเรือนได้ ๗,๔๔๖ หลังคาเรือน ซึ่งจานวนนี้ยังไม่นับ
ประชากรแฝงจากชนเผ่าต่างๆ เช่น ชาวพม่าและกะเหรี่ยงที่เข้ามาทางานและตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยทั้งที่ถูกกฎหมายและไม่ถูก
กฎหมาย (ข้อมูลจากระบบ TCNAP มีประชากรทั้งสิ้น ๙,๘๗๒ คน แยกเป็นชาย ๕,๐๘๕ คน หญิง ๔,๗๘๗ คน แยกเป็นจานวน
ครัวเรือนได้ ๓,๗๐๒ ครัวเรือน) จาแนกรายละเอียด ดังนี้
หมู่ที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

ชื่อบ้าน
บ้านแม่ปะเหนือ
บ้านแม่ปะกลาง
บ้านแม่ปะใต้
บ้านห้วยกะโหลก
บ้านปากห้วยแม่ปะ
บ้านห้วยหินฝน
บ้านหนองบัว
บ้านแม่ปะบ้านสัน
บ้านพระธาตุ
บ้านร่วมใจพัฒนา
บ้านหนองบัวคา
รวม

ชาย
415
1,036
842
712
210
213
530
248
992
650
311
6,159

หญิง
455
1,034
819
682
180
185
448
211
866
576
290
5,746

รวม
870
2,070
1,661
1,394
390
398
978
459
1,858
1,226
601
11,905

ครัวเรือน
742
1,248
865
563
145
255
854
218
1,317
991
248
7,446

(ที่มา: สานักทะเบียนราษฎร์อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก, 1๐ มกราคม 255๙)

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

จากตารางที่ ๒ พบว่า ประชากรของตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตากในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มี
ประชากรมากที่สุด คือ หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ปะกลาง จานวน ๒,๐๗๐ คน ๑,๒๔๘ ครัวเรือน รองลงมา คือ หมู่ที่ ๙ บ้านพระธาตุ
จานวน ๑,๘๕๘ คน ๑,๓๑๗ ครัวเรือน และหมู่บ้านที่มีประชากรน้อยที่สุด คือ หมู่ที่ ๕ บ้านปากห้วยแม่ปะ จานวน ๓๙๐ คน
๑๔๕ ครัวเรือน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แผนภาพที่ ๓ แผนภูมิประชากรตาบลแม่ปะ

ตารางที่ ๓ ข้อมูลประชากรตาบลแม่ปะ จากระบบข้อมูลตาบล (TCNAP) ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙
หมู่ที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน
แม่ปะเหนือ
แม่ปะ
แม่ปะใต้
ห้วยกะโหลก
ปากห้วยแม่ปะ
ห้วยหินฝน
หนองบัว
แม่ปะบ้านสัน
พระธาตุ
ร่วมใจพัฒนา
หนองบัวคา
รวม

ชาย
๓๐๔
7๕๔
7๓๒
๖๓๘
19๗
๒๒๐
4๓๓
196
๙๕๕
359
2๙๗
๕,๐๘๕

หญิง
๓๓๙
78๑
๗๐๖
๕๖๑
169
1๘๗
๓๗๖
180
๘๖๔
347
2๗๗
4,๗๘๗

รวม
๖๔๓
1,5๓๕
1,4๓๘
๑,๑๙๙
36๖
๔๐๗
80๙
376
1,๘๑๙
706
5๗๔
9,๘๗๒

ครัวเรือน
322
495
452
362
110
124
354
122
708
474
179
3,702

จากตารางที่ ๓ พบว่า ประชากรของตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตากในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านที่มี
ประชากรมากที่สุด คือ หมู่ที่ ๙ จานวน ๑,๘๑๙ คน รองลงมา คือ หมู่ที่ ๒ จานวน ๑,๕๓๕ คน และหมู่บ้านที่มีประชากรน้อย
ที่สุด คือ หมู่ที่ ๕ จานวน ๓๖๖ คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

3.2 ช่วงอายุและจานวนประชากร
จานวน

ข้อมูลทั่วไป

( ทะเบียนราษฏร์ )

เพศ
1. ชาย
2. หญิง

6,160
5,746
11,906

รวม
อายุ(ปี)

0 - 4 ปี
5 - 9 ปี
10 - 14 ปี
15 - 19 ปี
20 - 24 ปี
25 - 29 ปี
30 - 34 ปี
35 - 39 ปี
40 - 44 ปี
45 - 49 ปี
50 - 54 ปี
55 - 59 ปี
60 - 64 ปี
65 - 69 ปี
70 - 74 ปี
75 - 79 ปี
80 -84 ปี
85 -89 ปี
90 -94 ปี
95 ปีขึ้นไป
รวม

ชาย
จานวน

51.74
48.26
100

หญิง
ร้อยละ

269
270
230
293
311
307
379
422
462
471
432
394
300
216
120
88
66
37
16
1
5,084

ร้อยละ

5.29
5.31
4.52
5.76
6.12
6.04
7.45
8.3
9.09
9.26
8.5
7.75
5.9
4.25
2.36
1.73
1.3
0.73
0.31
0.02
99.99

จานวน

258
202
221
254
262
346
356
414
404
467
411
408
280
184
123
81
67
34
11
4
4,787

ร้อยละ

5.39
4.22
4.62
5.31
5.47
7.23
7.44
8.65
8.44
9.76
8.59
8.52
5.85
3.84
2.57
1.69
1.4
0.71
0.23
0.08
100.0๐

จานวน
(TCNAP)

5,085
4,787
9,872

ร้อยละ

51.51
48.49
100

รวมชาย - หญิง
จานวน
ร้อยละ

527
472
451
547
573
653
735
836
866
938
843
802
580
400
243
169
133
71
27
5
9,871

5.34
4.78
4.57
5.54
5.8
6.61
7.45
8.47
8.77
9.5
8.54
8.12
5.88
4.05
2.46
1.71
1.35
0.72
0.27
0.05
99.98

(ที่มา: ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ ๔ พบว่า จานวนประชากรของตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตากในแต่ละกลุ่มอายุ
กลุ่มอายุที่มีจานวนประชากรมากที่สุด คือ กลุ่มอายุ 45 - 49 ปี จานวน ๙๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๕ รองลงมา คือ กลุ่มอายุ
40 - 44 ปี จานวน ๘๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๗๗ และกลุ่มอายุที่มีจานวนประชากรน้อยที่สุด คือ กลุ่มอายุ ๙๕ ปีขึ้นไป
จานวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๐๕

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

แผนภาพที่ ๔ พีระมิดประชากรตาบลแม่ปะ

4. สภาพทางสังคม
4.1 การศึกษา
ประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆ ดังนี้
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ โครงการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยราชการอื่น
จานวน 2 แห่ง ได้แก่
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลแม่ปะ หมู่ที่ 10
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ปะกลาง หมู่ที่ 2
- โรงเรียนสังกัดสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาเขต 2 ได้แก่
ระดับประถมศึกษา จานวน 5 แห่ง
1. โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
หมู่ที่ 8
2. โรงเรียนบ้านแม่ปะ
หมู่ที่ 2
3. โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
หมู่ที่ 3
4. โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
หมู่ที่ 4
5. โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
หมู่ที่ 6
ระดับมัธยมศึกษา จานวน 1 แห่ง
- โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม หมู่ที่ 2
โรงเรียนอาชีวศึกษา
จานวน 1 แห่ง
- วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
หมู่ที่ 10
มหาวิทยาลัย
จานวน 1 แห่ง
- มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร (แม่สอด) หมู่ที่ 7
- วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (แม่สอด) หมู่ที่ 6
อื่น ๆ
จานวน 1 แห่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอาเภอแม่สอด หมู่ที่ 10
ตารางแสดงข้อมูลด้านการศึกษา
โรงเรียน
โรงเรียนบ้านแม่ปะ
โรงเรียนบ้านแม่ปะเหนือ
โรงเรียนบ้านแม่ปะใต้
โรงเรียนบ้านห้วยกะโหลก
โรงเรียนบ้านห้วยหินฝน
โรงเรียนแม่ปะวิทยาคม
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาแพงเพชร
แม่สอด
วิทยาลัยโพธิวชิ ชาลัย ฯ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ปะ

ห้องเรียน

ครู

8
9
8
16
8
14
60
27

15
10
15
26
9
27
80
61

2
4
5

จานวนนักเรียน
ชาย
หญิง
76
83
64
67
101
85
261
259
66
67
223
214
1,142
576
364
508

2
7
20
2
60
65
5
60
40
(ข้อมูลสถานศึกษา ณ วันที่ 10 มิ.ย. 59 )

4.2 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล จานวน 3 แห่ง
บ้านแม่ปะกลาง หมู่ที่ 2, บ้านห้วยกะโหลก หมู่ที่ 4, บ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6
- สถานพยาบาลเอกชน (โรงพยาบาล)
โรงพยาบาลนครแม่สอด อินเตอร์เนชั่นแนล หมู่ที่ 9
- สถานพยาบาลเอกชน (คลินิกและร้านขายยา)
คลินิกสุรภีการพยาบาลและผดุงครรภ์ หมู่ที่ 2
ร้านขายยาสมจิตรเภสัช หมู่ที่ 9
ร้านขายยาเจสินนั ท์เภสัช หมู่ที่ 9

1

แห่ง

3

แห่ง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

สถานะทางสุขภาพและการเจ็บป่วย
ตารางที่ ๖ จานวนและร้อยละของประชากร จาแนกตามปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย
ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย

จานวน
5,126
1,980
7,106

1. ไม่มี
2. มี
รวม
ปัญหาสุขภาพและการเจ็บป่วย ได้แก่
( N = 1,980 )
2.1. ไข้ ไอ เจ็บคอ
2.2. อุจจาระร่วง
2.3. กระเพาะอาหาร
2.4. ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ
2.5. บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย
2.6. ภาวะขาดสารอาหาร
2.7. พัฒนาการที่ล่าช้าในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี
2.8. อื่นๆ (ระบุ) เช่น โรคเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน

ร้อยละ
72.14
27.86
100

มีปัญหาสุขภาพ
และการเจ็บป่วย
จานวน
ร้อยละ
1,154
58.28
50
2.53
178
8.99
1,036
52.32
4
0.2
8
0.4
7
0.35
127
6.41

(ที่มา : ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ ๖ พบว่า ปัญหาสุขภาพของประชากรตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ปัญหาที่พบ
มากที่สุด คือ ไข้ ไอ เจ็บคอ จานวน ๑,๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๒๘ ซึ่งประชาชนสามารถเข้ารับบริการการรักษาได้จาก
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลที่มีอยู่ในพื้นที่ทั้ง ๓ แห่ง (หมู่ที่ ๒ บ้านแม่ปะกลาง, หมู่ที่ ๔ บ้านห้วยกะโหลก และหมู่ที่ ๖
บ้านห้วยหินฝน) ที่สามารถรองรับประชาชนในจากทุกหมู่บ้าน มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบตามโซนที่ใกล้เคียงกับสถานที่ตั้ง
โรงพยาบาล รองลงมา คือ ปวดเมื่อยกล้ ามเนื้ อ จ านวน ๑,๐๓๖ คน คิดเป็น ร้อยละ ๕๒.๓๒ คนในชุม ชนจึง ได้เรีย นรู้ที่จ ะ
ช่วยเหลือกันโดยการรวมกลุ่มกันไปเรียนรู้เกี่ยวกับการนวดแผนไทย และกลับมาจัดตั้งเป็นกลุ่มนวดแผนไทยเพื่อให้บริการคนใน
หมู่บ้าน อีกทั้งยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่สมาชิกกลุ่มด้วย เช่น กลุ่มนวดแผนไทยบ้านหนองบัว เป็นต้น และปัญหาที่พบน้อยที่สุด คือ
บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท ทาร้ายร่างกาย จานวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒ ซึ่งเป็นผลมาจากความเข้มแข็งของผู้นา แกนนา
และคนในชุมชนที่ร่วมกันปฏิบัติตามกฎข้อตกลงการอยู่ร่วมกันของแต่ละหมู่บ้าน มีวิธีการจัดการกับปัญหาการอยู่ร่วมกัน เช่น
กลุ่มจัดการชนเผ่า หมู่ที่ ๒ และกลุ่มเวรยามชายแดน หมู่ที่ ๓ เป็นต้น

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละของประชากร จาแนกตามพฤติกรรมเสี่ยง
พฤติกรรมเสี่ยง

จานวน
5,065
2,041
7,106

1. ไม่มี
2. มี
รวม
พฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่
( N = 2,041 )
2.1. ดื่มสุราเป็นประจา
2.2. สูบบุหรี่เป็นประจา
2.3. นั่งๆ นอนๆ ไม่ค่อยได้ทางาน
2.4. ไม่ได้ออกกาลังกาย
2.5. มีความเครียดกังวลใจจนนอนไม่หลับ
2.6. ทางานหนัก พักผ่อนน้อย
2.7. กินอาหารปริมาณมาก กินจุ กินจุบจิบ
2.8. กินอาหารรสจัด เป็นประจาทุกวัน
2.9. กินอาหารสุกๆ ดิบๆ
2.10. ดื่มเครื่องดื่มชูกาลังประจา
2.11. ขับรถเร็ว ประมาท
2.12. มีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย
2.13. การใช้สารเสพติด
2.14. การใช้ยาชุด ยาแก้ปวด ยาลูกกลอน เป็นประจา
2.15. ขับขี่รถจักรยานยนต์โดยไม่สวมหมวกนิรภัย
2.16. ขับขี่รถยนต์โดยไม่คาดเข็มขัดนิรภัย
2.17. ไม่ได้ตรวจสุขภาพ หรือการคัดกรองโรคเป็นประจาทุกปี
2.18. อื่นๆ (ระบุ) ไม่ได้รับยาอย่างต่อเนื่อง

ร้อยละ
71.28
28.72
100

มีพฤติกรรมเสี่ยง
จานวน
ร้อยละ
823
40.32
654
32.04
111
5.44
302
14.8
144
7.06
241
11.81
97
4.75
343
16.81
461
22.59
183
8.97
45
2.2
12
0.59
8
0.39
70
3.43
58
2.84
39
1.91
219
10.73
15
0.73

(ที่มา : ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ 7 พบว่า ประชากรตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีพฤติกรรมเสี่ยงมากที่สุด คือ ดื่มสุรา
เป็นประจา จานวน ๘๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๓๒ รองลงมา คือ สูบบุหรี่เป็นประจา จานวน ๖๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๐๔
และกินอาหารสุกๆ ดิบๆ จานวน ๔๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๙ จากข้อมูลพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ นี้ทางทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะจึงได้พยายามส่งเสริมในเรื่องของการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในชุมชนมากขึ้น เช่น การรณรงค์งานบุญปลอดเหล้ า การ
ประกาศสถานที่ปลอดเหล้า การกาหนดบริเวณห้าม/ให้สูบบุหรี่ในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะของชุมชน รวมถึงการกินร้อน
ช้อนกลางงานบุญปลอดลาบดิบ เป็นต้น
4.3 อาชญากรรม
- ไม่มี
4.4 ยาเสพติด
ปัญหายาเสพติด มีพื้นที่เฝ้าระวัง คือ หมู่ที่ 4 และ หมู่ที่ 5 เนื่องจากเป็นพืน้ ที่ติดชายแดน
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

4.5 การสังคมสงเคราะห์
ตาบลแม่ปะเป็นชุมชนที่มาจากเครือญาติและรากเหง้าเดียวกัน จึงอยู่ร่วมกันด้วยความสัมพันธ์อันดี ถ้อยทีถ้อย
อาศัย ดูแลกันดุจญาติพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ สังคม การปกครอง และการดูแล
สุขภาพซึ่งกันและกัน โดยคนในชุมชนเอง เนื่องจากเป็นพื้นที่ชายแดน สังคมเป็นแบบผสมผสานด้วยความหลากหลายทางเชื้อชาติ
และวัฒนธรรม ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๔๔ และมีกลุ่มประชากรที่ยังคงต้องได้รับการช่วยเหลือ
หรือดูแล รายละเอียดตามตารางที่ 8
ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละของประชากร จาแนกตามกลุ่มผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือดูแล
ความต้องการได้รับความช่วยเหลือ / ดูแล
1. ไม่มี
2. มี
รวม
ความต้องการได้รับความช่วยเหลือ / ดูแล ได้แก่
( N = 827 )
2.1. เด็กอายุต่ากว่า 5 ปี
2.2. ผูส้ ูงอายุ
2.3. ผู้พิการทางกาย/เคลื่อนไหว
2.4. ผู้พิการทางการมองเห็น
2.5. พิการทางการได้ยิน/สื่อความหมาย
2.6. ผู้พิการทางสติปัญญา/การเรียนรู้
2.7. ผู้พิการทางจิต/พฤติกรรม
2.8. ผู้ตดิ ยาเสพติด
2.9. ผู้ป่วยเอดส์/ผูต้ ิดเชื้อ HIV
2.10. ผู้ป่วยเรื้อรัง
2.11. อื่นๆ (ระบุ) ผู้ยากไร้ ไม่มีคนดูแล

จานวน
6,570
827
7,397

ร้อยละ
88.82
11.18
100

มีความต้องการได้รับความช่วยเหลือ / ดูแล
จานวน

ร้อยละ
159
351
61
22
14
15
7
2
6
27
20

19.23
42.44
7.38
2.66
1.69
1.81
0.85
0.24
0.73
3.26
2.42

(ที่มา : ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ 8 พบว่า สังคมของตาบลแม่ปะมีกลุ่มผู้ที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือหรือดูแล กลุ่มแรกคือ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ จานวน ๓๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๔๔ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงได้มีการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุเมืองแม่ปะ
ขึ้นมา เพื่อช่วยพัฒนากลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือหรือการดูแลกลุ่มนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาวะทั้งทาง
ร่างการและจิตใจให้กับผู้สูงอายุ เช่น วิชาต่างๆ ในหลักสูตรที่จะมุ่งเน้นการดูและสุขภาพผู้สูงอายุ การพัฒนาสติปัญญา การสร้าง
ความสนุกสนานและใช้เวลาพูดคุยกัน ช่วยลดปัญหาในเรื่องของโรคซึมเศร้า รวมถึงการสร้างอาชีพให้ผู้สูงอายุด้วย รองลงมา คือ
กลุ่มเด็กอายุต่ากว่า ๕ ปี จานวน ๑๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๒๓ ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงได้มุ่งเน้นในเรื่องของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้สามารถดูแลบุตรหลานของคนในตาบลได้เป็นอย่างดี ทั้งในเรื่องของสติปัญญา สังคมและอารมณ์ รวมถึง
การปลูกฝังรากเหง้าวัฒนธรรม ภูมิปัญญาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้อีกด้วย ส่วนกลุ่มที่ ๓ คือ กลุ่มผู้พิการเคลื่อนไหว จานวน ๖๑ คน คิด
เป็นร้อยละ ๗.๓๘ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงได้ผลักดันให้เกิดชมรมผู้พิการตาบลแม่ปะเพื่อเพิ่มการดูแลกลุ่มนี้โดยการ
พัฒนาชมรมผู้พิการเพื่อพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เป็นศูนย์บริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จต่อไป ซึ่งปัจจุบันผู้พิการในตาบลแม่ปะได้มีบทบาทในการทางานร่วมกับ
คนอื่นๆ ในตาบลมากขึ้น เช่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะทางานด้านต่างๆ ของชุมชน/ตาบล เป็นต้น

ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละของประชากร จาแนกตามข้อมูลการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการ
การเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการ

จานวน
5,702
1,446
7,148

1. ไม่มี
2. มี
รวม
การเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการ ได้แก่
( N = 1,446 )
2.1. เบาหวาน
2.2. ความดันโลหิตสูง
2.3. ปวดข้อ/ข้อเสื่อม
2.4. หัวใจ
2.5. มะเร็ง
2.6. หอบหืด
2.7. ภูมิแพ้
2.8. เก๊าท์
2.9. ไตวาย
2.10. อัมพาต
2.11. พิการทางกาย/เคลื่อนไหว
2.12. พิการการมองเห็น
2.13. พิการการได้ยิน/การสื่อสาร
2.14. พิการจิตใจ อารมณ์
2.15. พิการสติปญ
ั ญา/การเรียนรู้
2.16. อื่นๆ (ระบุ) โรคปอด โลหิตจาง รูมาตอยด์
ไทรอยด์ เอดส์ จิตเวช และถุงลมโป่งพอง

ร้อยละ
79.77
20.23
100

มีการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการ
จานวน
ร้อยละ
231
15.98
688
47.58
208
14.38
57
3.94
20
1.38
69
4.77
141
9.75
68
4.7
11
0.76
9
0.62
46
3.18
20
1.38
23
1.59
14
0.97
8
0.55
174
12.03

(ที่มา : ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ 9 พบว่า ประชากรตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีการเจ็บป่วยเรื้อรังหรือพิการมาก
ที่สุด คือ ความดันโลหิตสูง จานวน ๖๘๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๕๘ รองลงมา คือ เบาหวาน จานวน ๒๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ
๑๕.๙๘ และปวดข้อ/ข้อเสื่อม จานวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๓๘ ตามลาดับ ซึ่งจากข้อมูลด้านนี้ ทาให้องค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะและกองทุนหลักประกันสุขภาพตาบลแม่ปะร่วมกันจัดทาโครงการ “ใกล้บ้านใกล้ใจ” เพื่อจัดชุดออกเยี่ยมเยือนผู้ปว่ ย
ที่ต้องดูแลอย่างใกล้ชดิ และผู้ปว่ ยที่ไม่สามารถไปรับการตรวจจากสถานบริการได้ตามปกติ คอยติดตามอาการ นาแพทย์และ
บุคลากรทางสาธารณสุขออกให้บริการอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้ง ซึ่งทาให้ผู้ปว่ ยได้รบั การดูแลอย่างทั่วถึง และลดอัตราการ
เสียชีวิตของผู้ป่วยที่ขาดการดูแลได้

5. ระบบบริการพื้นฐาน
5.1 การคมนาคมขนส่ง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มีถนนลาดยางแอลฟัลท์ติก ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรัง

- ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง 1 สาย คือ ทางหลวงสายแม่สอด - ท่าสองยาง
ระยะทาง 80 กิโลเมตร
- ถนนลาดยางในความรับผิดชอบของเร่งรัดพัฒนาชนบท 1 สาย คือ ถนนสายแม่ปะ - ห้วยกะโหลก

5.2 การไฟฟ้า

การไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ รับการจ่ายกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
(สถานีไฟฟ้าย่อยของอาเภอแม่สอด) ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ 100 % ส่วนไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะ มีจานวนประมาณ 300 จุด ซึ่งติดตั้งเป็นไฟส่ องสว่างตามถนนภายในหมู่บ้าน และตามจุดโค้ง จุดเสี่ยง
ที่สาธารณะต่างๆ โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะจัดติดตั้งให้ทั่วถึงครอบคลุมทั้งตาบล
5.3 การระปา

ปัจจุบันในเขตตาบลแม่ปะมีประปาส่วนภูมิภาคเข้าถึง จานวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 7,
9, 10, 11 ส่วนที่เหลือเป็นระบบประปาหมู่บ้าน ท่อส่งน้าเพื่อการเกษตรจากอ่างเก็บน้าห้วยลึก และแหล่งน้าดิบตาม
ธรรมชาติในพื้นที่
5.4 โทรศัพท์
ปัจจุบันทุกหมู่บ้าน ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นส่วนใหญ่
5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์
ที่ทาการไปรษณีย์ที่ใกล้ที่สุด ได้แก่ ไปรษณีย์แม่สอด ตั้งอยู่ที่ ตาบลแม่สอด จังหวัดตาก ห่างจากตาบลแม่ปะ
อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก ไปทางทิศใต้ประมาณ 5 กิโลเมตร

6. ระบบเศรษฐกิจ
เนื่องด้วยพื้นที่ตาบลแม่ปะ เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่กาลังถูกพัฒนาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดตาก ที่มีนโยบาย
มุ่ ง ส่ ง เสริม การค้ า ขายระหว่ า งประเทศ การพั ฒ นาพื้ น ที่ การค้ า ชายแดน มี ก ารส่ ง เสริ ม การลงทุ น จากนั กลงทุ น ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ จึงทาให้เศรษฐกิจของตาบลแม่ปะค่อนข้างดี ซึ่งจากข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ พบว่า รายได้ของประชากรตาบลแม่ปะ
อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง โดยมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ ๒๐๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ ๘๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ส่วนรายจ่ายอยู่ที่
๑๐๐,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี และ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี ซึ่งประชาชนตาบลแม่ปะมีการประกอบอาชีพต่างๆ รวมถึง
ภาระหนี้สิน แหล่งเงินกู้ และการออมของครัวเรือน รายละเอียดตามตารางที่ ๑๑, ๑๒, ๑๓ และ ๑๔ ตามลาดับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตารางที่ ๑0 จานวนและร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามภาระหนี้สิน
ภาระหนี้สนิ ของครัวเรือน
1. ไม่มีหนี้สิน
2. มีหนี้สิน
รวม
2.1 ร้อยละหนี้สนิ ( บาท ) (N = 1066)
น้อยกว่า 40,000 บาท
40,001 บาท ถึง 80,000 บาท
80,001 บาท ถึง 120,000 บาท
120,001 บาท ถึง 200,000 บาท
มากกว่า 200,001 บาท
รวม
2.2 สาเหตุภาระหนี้สนิ (N = 1066) (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
1. การทาการเกษตร
2. การศึกษาบุตร
3. ซื้อยานพาหนะ
4. ซื้อสิ่งอานวยความสะดวก
5. ซื้อโทรศัพท์มือถือ
6. ซื้ออสังหาริมทรัพย์/สร้างบ้าน/ซื้อที่ดินทากิน
7. การเจ็บป่วย
8. ค่าใช้จ่ายด้านอาหาร
9. ลงทุนในการทาธุรกิจ
10. การเล่นหวยหรือการพนัน
11. ส่งสมาชิกในครัวเรือนไปต่างประเทศ
12. อื่นๆ (ระบุ) ใช้หนี้ระบบอื่นๆ ค่าปลงศพ

จานวน
1,583
1,066
2,649
จานวน
257
163
95
58
198
771
จานวน
391
194
331
95
10
186
61
118
171
4
5
1

ร้อยละ
59.76
40.24
100
ร้อยละ
33.33
21.14
12.32
7.52
25.68
100
ร้อยละ
36.68
18.2
31.05
8.91
0.94
17.45
5.72
11.07
16.04
0.38
0.47
0.09

(ที่มา : ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ ๑0 พบว่า ประชาชนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีหนี้สิน จานวน ๑,๐๖๖ ครัวเรือน
คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๔ โดยร้อยละหนี้สินของครัวเรือนนั้น พบว่า อันดับ ๑ มีหนี้สิ้นน้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท จานวน ๒๕๗
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓ อันดับ ๒ มีหนี้สินมากกว่า ๒๐๐,๐๐๑ บาท จานวน ๑๙๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๖๘
และอันดับ ๓ มีหนี้สินอยู่ระหว่าง ๔๐,๐๐๑ – ๘๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑๖๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๔ โดยสาเหตุการเป็น
หนี้มากที่สุด คือ การทาการเกษตร จานวน ๓๙๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๘ ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมมากขึ้น
ในพื้นที่ แต่ประชาชนคนแม่ปะส่วนใหญ่ก็มีพื้นฐานครอบครัวมาจากภาคการเกษตรกรรม จึ งยังคงมีหนี้สินที่เกิดจากการลงทุน
ภาคการเกษตรในอดีตที่ต้องรับภาระมาต่อเนื่องด้วย รองลงมา คือ ซื้อยานพาหนะ จานวน ๓๓๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
๓๑.๐๕ และการศึกษาบุตร จานวน ๑๙๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ ตามลาดับ

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ตารางที่ ๑1 จานวนและร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามแหล่งเงินกู้ยืมของครัวเรือน
แหล่งเงินกู้ยืมของครัวเรือน
1. ไม่มีแหล่งเงินกู้
2. มีแหล่งเงินกู้
รวม
2.1 แหล่งเงินกู้ได้แก่ ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ ) (N = 1046)
1. ญาติพี่น้อง
2. นายทุน/พ่อค้า
3. ธกส.
4. กองทุนเงินล้าน
5. ธนาคารหมู่บ้าน
6. กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
7. เงินกู้นอกระบบ
8. ธนาคารพาณิชย์
9. ธนาคารออมสิน
10. อื่นๆ (ระบุ) แหล่งเงินกู้เอกชน สหกรณ์

จานวน
1,620
1,046
2,666
จานวน
144
40
260
461
45
151
54
73
95
120

ร้อยละ
60.77
39.23
100
ร้อยละ
13.77
3.82
24.86
44.07
4.3
14.44
5.16
6.98
9.08
11.47

(ที่มา : ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ ๑1 พบว่า ประชาชนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีแหล่งเงินกู้ยืมของครัวเรือน มาก
ที่สุด คือ กองทุนเงินล้าน จานวน ๔๖๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๐๗ ซึ่งมีอยู่ในทุกหมู่บ้าน รองลงมา คือ ธนาคาร ธกส.
จานวน ๒๖๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๘๖ และกลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ จานวน ๑๕๑ ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๔๔ ตามลาดับ
ตารางที่ ๑2 จานวนและร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามการออมของครัวเรือน
การออมเงินของครัวเรือน
1. ไม่มีเงินออม
2. มีเงินออม
รวม
2.1 ร้อยละเงินออม ( บาท ) (N = 1,134)
น้อยกว่า 40,000 บาท
40,001 บาท ถึง 80,000 บาท
80,001 บาท ถึง 120,000 บาท
120,001 บาท ถึง 200,000 บาท
มากกว่า 200,001 บาท
รวม

จานวน
ร้อยละ
1,497
56.9
1,134
43.1
2,631
100
จานวน
ร้อยละ
415
61.03
116
17.06
64
9.41
37
5.44
48
7.06
680
100
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2.2 ระบุแหล่งออมเงิน ( ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ )
(N = 1,134)
1. ธกส.
2. ธนาคารพาณิชย์
3. ธนาคารออมสิน
4. กองทุนเงินล้าน
5. ธนาคารหมู่บ้าน/ชุมชน
6. กลุ่มออมทรัพย์/กลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์
7. สหกรณ์การเกษตร
8. อื่นๆ (ระบุ) ประกันชีวิต สหกรณ์และกองทุนต่างๆ

จานวน

ร้อยละ
192
238
203
113
59
354
24
113

16.93
20.99
17.9
9.96
5.2
31.22
2.12
9.96

(ที่มา : ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ ๑2 พบว่า ประชาชนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีการออมของครัวเรือน จานวน
๑,๑๓๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๑ โดยมีระดับเงินออมมากที่สุด คือ น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ บาท จานวน ๔๑๕ ครัวเรือน คิด
เป็นร้อยละ ๖๑.๐๓ รองลงมา คือ ๔๐,๐๐๑ บาท ถึง ๘๐,๐๐๐ บาท จานวน ๑๑๖ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๐๖ และ
๘๐,๐๐๑ ถึง ๑๒๐,๐๐๐ บาท จานวน ๖๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๙.๔๑ ตมลาดับ โดยมีแหล่งเงินออมที่มากที่สุด คือ กลุ่ม
ออมทรัพ ย์/ กลุ่ม สัจ จะสะสมทรัพย์ จานวน ๓๕๔ ครัว เรือน คิด เป็น ร้อยละ ๓๑.๒๒ ซึ่ งแสดงให้เห็น ว่าคนในชุม ชนเล็ง เห็น
ประโยชน์ของการออม โดยเฉพาะการออมที่มีการบริหารจัดการโดยคนในชุมชนเอง ถือเป็นการเรียนรู้ของคนในชุมชนที่เป็นการ
สร้างให้ชุมชนจัดการตนเองและเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วย รองลงมา คือ ธนาคารพาณิชย์ จานวน ๒๓๘ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ
๒๐.๙๙ และ ธนาคารออมสิน จานวน ๒๐๓ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๙ ตามลาดับ
และจากการที่ตาบลแม่ปะเป็นส่วนหนึ่งของอาเภอแม่สอด ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายจัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ขึ้นเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนของประเทศ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้านคมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และ
ข้อตกลงการค้ าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนในแบบจุดเดีย วเบ็ดเสร็จที่ สอดคล้องเหมาะสมการขับ เคลื่อนเศรษฐกิจและการค้ า
ชายแดนของแม่สอด พร้อมรองรับการพัฒนาแม่สอด จังหวัดตาก สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) เป็นประตูสู่อันดามัน ตามเส้นทาง
ระเบียงเศรษฐกิจ East West Economic Corridor ภายใต้กรอบแนวคิดเมืองเศรษฐกิจร่วมแม่สอด – เมียวดี ด้วยการขับเคลื่อน
ของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประกอบกับ คณะรัฐมนตรีมีมติที่เห็นชอบการจัดตั้งเขต
เศรษฐกิจพิเศษแม่สอด จึงทาให้ตาบลแม่ปะได้รับการสนับสนุนและผลักดันโครงการพัฒนาตามแผนงานเตรียมความพร้อมรองรับ
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แม่ ส อด จั ง หวั ด ตากด้ ว ย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาทางด้ า นเศรษฐกิ จ การค้ า ชายแดน การลงทุ น ใน
ภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเหตุนี้ตาบลแม่ปะที่มีแนวเขต
ติดต่อกับประเทศพม่ากาลังจะกลายเป็นเมืองสาคัญทางเศรษฐกิจชายแดนไทย – พม่า ซึ่งโดยสภาพพื้นที่แล้วมีศักยภาพและ
ความได้เปรียบด้านที่ตั้ง สามารถพัฒนาบริเวณชายแดนให้เป็นเขตเศรษฐกิจชายแดน พร้อมทั้งยกระดับการพัฒนาไปสู่เขต
เศรษฐกิจชายแดนได้ในด้านต่างๆ เช่น โครงการก่อสร้างสะพานคู่ขนานมิตรภาพไทย – พม่า แห่งที่ 2 และโครงการปรับปรุงด่าน
พรมแดนและก่อสร้างถนนที่ใช้สาหรับการขนส่งสินค้า เป็นต้น ซึ่งโครงการทั้ง ๒ มีเส้นทางที่ตัดผ่านพื้นที่ของตาบลแม่ปะ ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ในฐานะหน่วยงานปกครองท้องถิ่นต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับการพัฒนาด้านโครงสร้าง
ขนาดใหญ่ รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่กาลังมีความสนใจและตื่นตัวกับเรื่องดังกล่าวเป็นอย่าง
มาก ทั้งในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพทางด้านภาษา คุณภาพทางด้านแรงงาน การพัฒนาอาชีพ อีกทั้งยังต้องเร่งศึกษาผลกระทบ
ของการดาเนินการภาครัฐ เพื่อให้สามารถตอบข้อปัญหาของกลุ่มคนในพื้นที่ได้ โดยไม่ให้ขัดแย้งกับการพัฒนาของประเทศ อีก
ด้านก็ต้องเร่งเสริมสร้างให้กลุ่มอาชีพในตาบลแม่ปะมีการพัฒนาไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของชุมชนและการพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจดังกล่าว ทั้งนี้เพื่ อรักษาความเป็นชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความสมดุลของเศรษฐกิจชุมชนกับเศรษฐกิจระหว่าง
ประเทศ ไม่ให้เกิดกลุ่มอาชีพที่เป็นเฉพาะด้านมากจนเกินไป ซึ่งแนวโน้มจะมีการเกิดอาชีพใหม่เพิ่มมากขึ้น ระบบเศรษฐกิจชุมชน
ในตาบลแม่ปะจึงต้องเพิ่มพูนทักษะและแนวทางใหม่ในการดาเนินการของกลุ่ม โดยการเรียนรู้ร่วมกันของท้องถิ่น ท้องที่ และ
ภาคเอกชนในพื้นที่ กับกรอบงานพัฒนาระดับประเทศของภาครัฐโดยไม่ให้เสียสมดุลของระบบเศรษฐกิจชุมชนของตนเอง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้า)
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน
ตารางที่ ๑3 จานวนและร้อยละของประชากรและครัวเรือน จาแนกตามการประกอบอาชีพ
อาชีพหลัก
ผูท้ ี่อยู่ในกาลังแรงงาน ( N = 7,348 )
1.ว่างงาน/ ไม่มีงานทา
2. มี
3. ผู้ที่ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน
รวม
ผูท้ ี่ไม่อยู่ในกาลังแรงงาน ( N = 1,520 )
1. ทางานบ้าน
2. นักเรียน/นักศึกษา
3. ไม่เข้าข่าย
รวม
อาชีพหลัก ได้แก่ ( N = 4,481 )
1. ทานา
2. ทาไร่
3. ทาสวน
4. เลี้ยงสัตว์
5. เพาะเลี้ยงสัตว์น้า
6. ทาประมง
7. รับจ้างทั่วไป/บริการ
8. กรรมกร
9. ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว
10. อุตสาหกรรมในครัวเรือน
11. รับราชการ
12. รัฐวิสาหกิจ
13. พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
14. อื่นๆ (ระบุ) ลูกจ้างของรัฐ ลูกจ้างองค์กรระหว่างประเทศ
รวม

จานวน

ร้อยละ

1,347
4,481
1,520
7,348

18.33
60.98
20.69
100

272
885
363
1,520

17.89
58.22
23.88
100

489
565
36
51
2
2
1,394
51
834
19
288
50
524
176
4,481

10.91
12.61
0.8
1.14
0.04
0.04
31.11
1.14
18.61
0.42
6.43
1.12
11.69
3.93
100

(ที่มา : ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ ๑3 พบว่า ประชากรตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตากมีการประกอบอาชี พมากที่สุด คือ
รับจ้าง/งานบริการ จานวน ๑,๓๙๔ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๑๑ ทั้งนี้เนื่องจากตาบลแม่ปะอยู่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ จึง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

มีการขยายตัวของตลาดภาคแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานไทยและต่างด้าว รองลงมา คือ ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว จานวน ๘๓๔
ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๖๑ โดยอาศัยโอกาสที่เป็นพื้นที่ติดต่อกับประเทศพม่าในการทาการค้าขาย รวมถึงการเรียนรู้ที่จะ
สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ครอบครัวโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพื้นที่ เช่น น้าพริกกุ้ง หมู่ที่ ๓ และกลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพร หมู่ที่ ๗
และทาไร่ จานวน ๕๖๕ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๖๑ ตามลาดับ เนื่องด้วยมีพื้นที่ที่สามารถทาการเกษตรได้ค่อนข้างมาก
ชาวบ้านบางส่วนจึงยังคงที่จะยึดอาชีพนี้ต่อไป ดังจะเห็นได้ว่ามีการรวมกลุ่มกันของเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือกันในเรื่องของเงินทุน
วัตถุดิบ และช่องการจาหน่ายผลผลิต เช่น กลุ่มเกษตรกรแม่ปะ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเมล็ดพันธ์ข้าว เป็นต้น แต่จากข้อมูล
ก็ยังพบกลุ่มผู้ว่างงานหรือไม่มีงานที่ต้องได้รับการดูแลอีกจานวน ๑,๓๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๓๓ ซึ่งทางองค์การบริหารส่วน
ตาบลแม่ปะก็ได้พยายามนาข้อมูลนี้ไปวางแผนพัฒนาต่อไป

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
8.1 การนับถือศาสนา

- วัด / สานักสงฆ์ จานวน 12
แห่ง ได้แก่ วัดแม่ปะเหนือ หมู่ที่ 1, วัดเวฬุวัน หมู่ที่ 2, วัดใหม่คามา
หมู่ที่ 3, วัดห้วยแก้ว หมู่ที่ 4, สานักสงฆ์ปากห้วยแม่ปะ หมู่ที่ 5, วัดโพธิคุณ หมู่ที่ 6, วัดหนองบัวบูรพา หมู่ที่ 7,
สานักสงฆ์ล้านนาบุญญาราม หมู่ที่ 7, สานักสงฆ์ห้วยลึก หมู่ที่ 8, วัดพระธาตุสิริมงคล หมู่ที่ 9, สานักสงฆ์บ้านสัน
ทราย หมู่ที่ 9, วัดสันติธรรม หมู่ที่ 10, วัดหนองบัวคาไชยมงคล หมู่ที่ 11
- ศาลเจ้า จานวน 5 แห่ง ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อพะวอ หมู่ที่ 5, 7, 10, 11 และศาลเจ้าพ่อขุนสามชน หมู่ที่ 6
- โบสถ์ จานวน 2 แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 9
8.2 ประเพณีและงานประจาปี
ทางด้านวัฒนธรรมของคนตาบลแม่ปะมีความหลากหลายและผสมผสานกันได้อย่างลงตัว สืบเนื่องจากคนตาบลแม่
ปะอยู่กันแบบหลากหลายชาติพันธ์ หลายชนเผ่า จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันแบบพี่น้อง มีการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน แบ่งปันและเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีที่หลากหลายซึ่งกันและกัน คนในตาบลจึงถือว่าเป็นทุนทางสังคมที่
สาคัญในการขับเคลื่อนงานต่างๆ โดยภาพรวมของกระบวนการพัฒนาในตาบลแม่ปะจะมีข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้นาชุมชนของ
ตาบลแม่ปะ และผู้นาชุมชนของชุมชนเผ่าต่างๆ เพื่อป้องกันการเกิดข้อพิพาท มีการไกล่เกลี่ยผ่านแกนนาของทั้งสองฝ่าย โดยใช้
การประชุมเพื่อหาทางออกร่วมกัน จึงให้ความสาคัญกับการพัฒนาการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าเป็นอย่างมาก มีการสนับสนุนให้มี
การศึกษาของพี่น้องชนเผ่าต่างๆ เพื่อเป็นการบริหารจัดการให้เกิดการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ซึ่งจะเป็นการป้องกันปัญหาที่จะ
ตามมาจากชนเผ่าต่างๆ ในชุมชน และมุ่งสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ วิถีชีวิตจึงเป็นแบบผสมผสานในวัฒนธรรมของหลาก
ชาติพันธ์ เช่น ประเพณีวัฒนธรรม และอาหารการกิน เป็นต้น ซึ่งพอสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
ตารางที่ ๑4 ปฏิทนิ แสดงรายละเอียดประเพณีวัฒนธรรม และอาหารการกินของคนตาบลแม่ปะ
เดือน
มกราคม

กุมภาพันธ์
มีนาคม

ประเพณี/กิจกรรม
อาหาร
๑) ประเพณีเ ดื อ นสี่ จี่ ข้ า วหลาม คนเมื อ งเชื้ อ สาย ๑) “สะแล” นิ ย มน ามาแกง หรื อ ต้ ม กิ น กั บ
ล้านนาและพี่น้องชาวพม่าจะเผาข้าวหลามเพื่อนาไป น้าพริก
ถวายพระภิกษุสงฆ์ในวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่า เดือน ๒
๒) “แปจี” หรือถั่วพม่า คนในพื้นที่มักนามาทา
เป็นอาหาร เช่น แกง หรือนามาบดแล้วผัดกั บ
น้ามัน เรียกว่า “แปจีละก่อ” หรือนามาแปรรูป
เรียกว่า “แปจ่อ” เป็นต้น
๑) ประเพณีไหว้ผีปูย่า โดยจะมีก ารนาอาหารและ ๑) “ผั ก เฮี ย ด” ชาวบ้ า นนิ ย มน ามาท าอาหาร
เครื่องดื่มมาเซ่นไหว้ต้นตระกูลของแต่ละครอบครัว เช่น แกง หรือยา เป็นต้น
๒) “นิเทาะซอ” หรือวันปีใหม่กะเหรี่ยง
๒) “ยาหนังโก้” หรือ ยาหนังควาย
๑) การทอดผ้าป่า การขึ้ นบ้านใหม่ งานบวช งาน ๑) เต้งมดแดง หรือ ไข่มดแดง

แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เดือน

เมษายน

พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม
พฤศจิกายน

ธันวาคม

ประเพณี/กิจกรรม
แต่งงาน การทาบุญต่างๆ เพราะคนทางเหนือ คน
ล้านนาเชื่อว่าเดือน ๖ (ล้านนา) เป็นเดือนสิริมงคล
เหมาะสมกับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ
๒) การตานเฮือนน้อย (ปล่อยข้าวสังข์)
๑) ประเพณีปี๋ใหม่เมือง คนเมืองเชื้อสายล้านนาจะ
สืบสานประเพณีรดน้าดาหัวญาติผู้ใหญ่ในวันที่ ๑๕
เมษายนของทุกปี เรียกว่า “วันพญาวัน” ถือเป็นวัน
ขึ้ น ปี ใ หม่ ข องคนล้ า นนาด้ ว ย ส่ ว นพี่ น้ อ งชาวพม่ า
กะเหรี่ยงก็จะซึมซับประเพณีเล่นน้าสงกรานต์ด้วย
๒) ส่วนตาบลแม่ปะจะมีประเพณี “สรงน้าพระธาตุ
เจดีย์พญาหน่อกวิ้น ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตาบล ใน
วันที่ ๑๘ เมษายนของทุกปี
๓) สืบชะตาหลวงของหมู่บ้าน
๔) ปอยส่างลอง หรือบวชลูกแก้ว

อาหาร
๒) ตามะม่วง
๓) ดอกดิน ชาวบ้านนิยมนามาแกง หรือต้มกิน
กับน้าพริก
๑) ยอดมะขาม นิยมนามายากับน้าพริกกุ้ง
๒) ดอกก้าน ชาวบ้านนิยมนามาแกง หรือแปร
รูปไว้กิน
๓) ข้าวสังขาร (ข้าวแช่ของไทใหญ่)
๔) ข้าวควบ ข้าวแต๋น ข้าวแคบ

๑) ประเพณีทาตะแหลว ตะกล้า เพื่อสร้างความเป็น ๑) “เห็ดถอบ หรือ เห็ดเผาะ
สิริมงคลในการทานา
๒) “หมูปอง” อาหารไทใหญ่
๑) ปลูกต้นไม้ บวชป่า บวชปลา
๑) น้าปู
๒) ยาหน่อไม้ หรือแกงหน่อไม้
๓) “มะตึ่งยาง” หรือลูกเนียง
๑) ประเพณีวัน เข้า พรรษา ทั้ งคนไทย พม่า มอญ ๑) ขนมบ่ม ขนมเทียน ขนมเดียะ
ไทยใหญ่ และกระเหรี่ย งที่ส่วนใหญ่ นับถือศาสนา ๒) แกงฮังเล
พุทธก็จะเข้าวัดทาบุญร่วมกัน
๓) “แกงอุ๊บ” เหมือนแกงฮังเลแต่ใส่เครื่องเทศ
พม่า
๑) ประเพณีอุปัตก่า เป็นประเพณีของชาวพม่าและ ๑) แอบปลาซิว
ไทใหญ่ คื อ การแต่ ง กายสี ข าวแล้ ว เดิ น เป็ น ขบวน ๒) แกงคั่วหอยจุ๊ป (หอยขม)
ขอรับการบริจาคทรัพย์หรือข้าวสารอาหารแห้งเพื่อ
นาไปถวายวัดในช่วงเข้าพรรษา
๑) ประเพณี ต านก๋ ว ยสลาก เพื่ ออุ ทิ ศส่ ว นกุ ศ ลให้ ๑) ขนมเส้นน้าหยวก
ญาติผู้ล่วงลับตามแบบคนคนเมืองเชื้อสายล้านนา ๒) ข้าวส้ม
(ก่อนออกพรรษา)
๒) ถวายข้าวพระพุทธ ก่อนออกพรรษา ๒ อาทิตย์
และจะมีการกวนข้าวทิพย์ด้วย
๑) วันออกพรรษา
๑) ข้าวกั๊นจิ๊น
๒) ตักบาตรเทโวโรหนะ ๒ แผ่นดิน
๒) “จะส่า น” เหมือ นก๋ ว ยเตี๋ย วแห้ ง แต่ ใช้วุ้ น
เส้น
๑) ประเพณีลอยกระทง ซึ่งในพื้นที่ตาบลแม่ปะจะมี ๑) ถั่วเน่าซา
การผสมผสานวัฒนธรรมทั้งของคนไทยเกี่ยวกับการ ๒) ขนม “ฮาละหว่า” เหมือนขนมหม้อแกง
ลอยกระทง และประเพณีตลาดสวรรค์ของคนไทย ๓) ขนม “เส่งเผ่” เหมือนข้าวเหนียวแดง
ใหญ่ ที่ จ ะมี ก ารท าทานด้ ว ยอาหาร ขนม และ
เครื่องดื่มนามาแจกจ่ายให้ผู้ที่มาร่วมงานได้กิ นฟรี
ซึ่งชาวไทยใหญ่ถือว่าเป็นการทาทานที่ได้บุญมาก
๒) ประเพณีปล่อยโคมลม เป็นการสะเดาะเคราะห์
๑) การเลี้ยงเจ้าที่/เจ้าทาง หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว
๑) ยวม หรือมะหนามโก๊ง
๒) การสืบชะตา สะเดาะห์เคราะห์ (สะตวง)
๒) แปจี
๓) ข้าวปุกงา

9. ทรัพยากรธรรมชาติ
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ตาบลแม่ปะเป็นตาบลที่มีทรัพยากรธรรมชาติค่อนข้างมาก เช่น แหล่งน้า ต้นไม้ ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็นต้น
ทั้งนี้เพราะการมีระบบจัดการทรัพยากรเหล่านี้เป็นอย่างดี โดยการร่วมคิด ร่วมทาของคนในชุมชน ดังจะเห็นตัวอย่างได้จากการ
จัดการป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน หมู่ที่ 6 ที่ได้ประกาศเป็นป่าชุมชนเมื่อปี 2548 โดยมีพี่น้องชาวบ้านห้วยหินฝนช่วยกันดูแลผืน
ป่ามหึมาแห่งนี้ ด้วยเนื้อที่กว่า 2,830 ไร่ ได้มีการตั้งกฎกติกาในการใช้ประโยชน์จากป่าซึ่งก็เป็นที่ยอมรับร่วมกันออกมาบังคับใช้
จนทาให้ป่าแห่งนี้เป็นต้นกาเนิ ดแหล่งน้าไหลจากภูเขาลงมาหล่อเลี้ยงให้ชาวบ้านห้วยหินฝนได้ใช้ตลอดปี และยังมีป่าชุมชนอีก
หลายแห่งในตาบลที่ได้ดาเนินการอนุรักษ์และจัดการการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นป่าชุมชนบ้านแม่ปะ
เหนือ หมู่ที่ 1, ป่าชุมชนบ้านปากห้วยแม่ปะ หมู่ที่ 5 และป่าชุมชนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 7 จากผลพวงการทางานร่วมกันของทุก
ฝ่ายจึงทาให้ชาวบ้านในตาบลแม่ปะมีแหล่งอาหารชั้นเยี่ยม และแหล่งสมุนไพรซึ่งชาวบ้านสามารถหาประโยชน์ได้จากป่าชุมชน
เช่น การหาหน่อไม้ หาเห็ด เก็บผลไม้ เก็บสมุนไพร จับกบ และหาแมลงต่างๆ ไปบริโภคในครัวเรื อน หากได้มากพอก็สามารถ
นาไปจาหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอีกทางหนึ่ง แต่ก็ยังมีปัญหาที่ทางองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะและคนในพื้นที่ยัง
องหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รายละเอียดตามตารางที่ ๑๕

ตารางที่ ๑๕ จานวนและร้อยละของครัวเรือน จาแนกตามปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน

จานวน
2,083
599
2,682

1. ไม่มี
2. มี
รวม
ปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน ได้แก่
( N = 599 )

ร้อยละ
77.67
22.33
๑๐0

มีปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน
จานวน

1. ขยะ
2. น้าเสีย
3. ควันพิษ ฝุ่นละออง
4. เสียงดัง
5. การใช้สารเคมี
6. สภาพที่อยู่อาศัยชารุดทรุดโทรม
7. แสงสว่างไม่เพียงพอ
8. ขาดแคลนน้าสะอาดในการอุปโภคบริโภค
9. อื่นๆ (ระบุ) กลิ่นเหม็นขีห้ มู

ร้อยละ
317
120
109
71
26
31
46
119
19

52.92
20.03
18.2
11.85
4.34
5.18
7.68
19.87
3.17

(ที่มา : ระบบข้อมูลตาบล TCNAP, ๑๐ กรกฎาคม 255๙)

จากตารางที่ ๑๕ พบว่า ประชาชนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีปัญหาสิ่งแวดล้อมของครัวเรือน
อันดับ ๑ จานวน ๓๑๗ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๕๒.๙๒ คือ ขยะ ซึ่งตาบลแม่ปะเป็นตาบลที่มีพื้นที่กว้างถึง 198 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบกับการอาศัยอยู่ของแรงงานต่างด้าว รวมถึง การขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรมต่างๆ จึงทาให้มีปัญหาใน
การจัดการขยะพอสมควร ถึงแม้ว่าตาบลแม่ปะจะมีพื้นที่บ่อขยะที่เทศบาลนครแม่สอดขอใช้พื้นที่หมู่ที่ 10 ก็ตาม แต่ทางผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทั้งท้องถิ่น และท้องที่ก็ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอยู่เป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่อง
ปัจจุบันจึงได้แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยจัดแบ่งการเป็นการเก็บขยะออกเป็น 3 โซน แล้วแบ่งวันเก็บขยะที่ชัดเจนเพื่อให้พี่น้อง
แม่ ปะได้ รับ ความเดือดร้อนน้ อยที่ สุด และยัง ได้ จั ดซื้ อรถบรรทุ กขยะเพิ่ม ขึ้น เพื่อนามาลดปั ญหาขยะตกค้าง อีกทั้ง ยัง มุ่ง หา
ทางแก้ไขปัญหาขยะที่ยั่งยืนด้วยการรณรงค์คัดแยกขยะภายในครัวเรือนต่อไปด้วย จากปัญหาขยะส่งผลต่อเนื่องถึงปัญหาน้าเสีย
ที่มีจานวนถึง ๑๒๐ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๒ อันเป็นผลมาจากการชะล้างของน้าฝนที่ไหลผ่านบ่อขยะ และไหลลงสู่แหล่ง
น้าต่างๆจนเกิดการเน่าเสียและมีกลิ่นเหม็นส่วนหนึ่ง กับอีกส่วนหนึ่งที่มาจากการขยายตัวของโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ แต่ทาง
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ชุมชนก็ได้มีการแก้ปัญหาโดยการทาข้อตกลงกับผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขน้าเสียที่จะปล่อย
ลงสู่แหล่งน้าของชุมชน เช่น ข้อตกลงกับผู้ประกอบการที่ได้รับสัมปทานในการจัดเก็บขยะของเทศบาลนครแม่สอด เป็นต้น และ
ปัญหาที่สาคัญอีกประการ คือ การขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภค มีจานวน ๑๑๙ ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๘๗ ซึ่งที่ผ่านมา
ตาบลแม่ปะนั้นมีนาใช้
้ อย่างพอเพียง มีระบบประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้านทั้งประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้านตามแต่สภาพพื้นที่
ของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนเรื่องแหล่งน้าเพื่อการทาเกษตรในตาบลแม่ปะก็มีพื้นที่ติดกับแม่น้าเมย แม่น้าที่กั้นพรมแดนระหว่าง
ประเทศไทยกับประเทศพม่าที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ และที่สาคัญยังมีอ่างเก็บน้าห้วยลึกที่ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่ปะบ้านสัน หมู่ที่
8 ซึ่งเป็นอ่างเก็บน้าเขื่อนดินขนาดกลาง มีความจุของอ่างเก็บน้าได้ 5.80 ล้านลูกบาศก์เมตร อ่างกักเก็บน้านี้จึงเป็นแหล่งน้าหลัก
ของตาบลที่สามารถส่งให้คนแม่ปะได้มีไว้ใช้ในบ้านเรือน หรือทาเกษตรกรรมได้ตลอดทั้งปี มีการบริหารจัดการโดยตั้งกลุ่มของ
กลุ่มผู้ใช้น้าอ่างเก็บน้าห้วยลึก ในรูปแบบของคณะกรรมการเพื่อจัดการน้าให้เพียงพอต่อความต้องการการใช้น้าของคนในตาบล
แต่เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ ประกอบกับความต้องการใช้น้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของเขตเมือง จึงทาให้
ตาบลแม่ปะประสบปัญหาภัยแล้ง น้าอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอ ทางผู้เกี่ยงข้องจึงร่วมกันแก้ไข เช่น การเพิ่มกฎกติกาการใช้น้าของ
กลุ่มผู้ใช้น้าอ่างเก็บน้าห้วยลึก การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยเหลือ การขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค และการ
ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านเพิ่มเติมให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
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เส้นทางการพัฒนาระบบการจัดการตนเองของตาบลแม่ปะ
ตาบลแม่ปะมีการทางานร่วมกันขององค์กรในพื้นที่ 3 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ องค์กร
ท้องที่ (กานัน ,ผู้ใหญ่บ้าน) และองค์กรภาคประชาชน (แกนนากลุ่ม/แหล่งเรียนรู้) และยังมีหน่วยงานรัฐทั้งภายในตาบล เช่น
โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตาบล หน่วยงานภายนอกตาบล เช่น สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่สอด สานักงาน
เกษตรจังหวัด เป็นต้น รวมถึงหน่วยงานองค์กรเอกชน องค์กรนานาชาติหลายแห่งที่ให้การสนับสนุนการพัฒนา ศักยภาพดังกล่าว
จึงแสดงให้เห็นว่าตาบลแม่ปะมีศักยภาพในการทาหน้าที่เป็น “กลไกขับเคลื่อนชุมชนท้องถิ่นจัดกำรตนเอง” ที่ใช้เป็นฐานการ
เรียนรู้ร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สมัครใจเข้าร่วมเป็นเครือข่ายได้
เส้นทางการพัฒนาตาบลแม่ปะ
เส้นทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก มีระยะการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
มีทั้งการสร้างงานใหม่ การต่อยอดจากงานเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่ และมีรูปธรรมในการดาเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งการขับเคลื่อนงานเกิด
จากกลไกภายในพื้นที่ บนพื้นฐานของความเป็นเครือญาติ การให้ เกียรติซึ่งกันและกัน ด้วยความหลากหลายทางชาติพันธ์ และ
การเชื่อมประสานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เป็นกลไกภายนอก รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้เกิดการเรียนรู้ความ
เป็นตัวตน เรียนรู้ในทุนและศักยภาพของตนเอง ผ่านการเรียนรู้ที่มีฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ
จึงได้มีการดาเนินกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ที่มุ่งพัฒนาให้ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่น
ตลอดจนเป็นการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ หรือเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับ นโยบายของหน่วยงานภาครัฐและรัฐบาล จากแต่
เดิมที่ตาบลแม่ปะจะมีวิถีชีวิตแบบชนบท การดารงชีวิตเพื่อการสร้างครอบครัว การดูแลสมาชิภายในครอบครัวให้มีความอยู่ดีกินดี
มีความสัมพันธ์กันภายในชุมชนฉันญาติมิตร จนกระทั่งมีปัจจัยภายนอกเข้ามากระทบต่อการชุมชน ทั้งการขยายเขตความเจริญ
ของเมือง ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนได้รับ รวมถึงปัญ หาที่เกิดจากสิ่งที่มากระทบเหล่านี้ด้วย จนชุมชนต้องเริ่มเรียนรู้ในการ
ปรับตัว ปรับแนวคิดเพื่อให้ครอบครัวและชุมชนของตนเองอยู่รอด และสามารถดารงชีวิตได้อย่างรู้เท่าทันเหตุการณ์ ดังนั้น
เส้นทางการพัฒนาของตาบลแม่ปะที่เริ่มปรากฏรูปธรรมในการทางานที่เด่นชัด จึง สามารถสรุปได้เป็น 3 ช่วง ดังนี้ (1) ช่วงการ
ปรับตัวเพื่อเรียนรู้ชุมชนและสังคมรอบข้าง ระหว่าง พ.ศ.25๑๒–253๗ (2) ช่วงสร้างบ้านแป๋งเมืองสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนา
ระหว่าง พ.ศ. 25๓๙–25๕๓ และ (3) ช่วงการจัดการชุมชนเพื่อพัฒนาตนสู่ตาบลสุขภาวะ ระหว่าง พ.ศ.25๕๔-ปัจจุบัน
ดังต่อไปนี้
ช่วงที่ 1 “ช่วงสร้างเก๊าชุมชนสู่การปรับตัวเพื่อเรียนรู้ชุมชนและสังคมรอบข้าง” (พ.ศ. 2512 – 25๓๗)
ในช่ ว งนี้ ป ระชาชนต าบลแม่ ป ะยั ง คงด าเนิ น ชี วิ ต ด้ ว ยความเรีย บง่ า ย การใช้ ชี วิ ต ยั ง คงมุ่ ง เน้ น ไปที่ การสร้า ง
ครอบครัวให้มั่นคง การประกอบอาชีพที่ใช้ความรู้ความสามารถที่ถ่ายทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ เช่น ทาไร่ ทานา ทาสวน ซึ่งทา
ให้บางครอบครัวมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดารงชีวิต หรือการดูแลสมาชิกภายในครอบครัวไม่ทั่วถึง บางครอบครัวมีคนว่างงาน
หรือผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่า เกษตรกรจึงประสบปัญหาขาดทุนเนื่องจากต้นทุนในการผลิตราคาสูง คนในชุมชนต้อง
“เรี ยนรู้ ที่ จ ะปรั บ ตั ว ” เพื่ อให้ ต นเอง ครอบครั ว และชุ ม ชนสามารถอยู่ ไ ด้ โดยการร่ ว มกั น คิด ร่ว มกัน ท า และร่ว มกัน รั บ
ผลประโยชน์ มีการปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการว่างงาน และปัญหาหนี้นอกระบบ หรือ
แม้กระทั่งการเตรียมความพร้อมสาหรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่กาลังจะเกิดขึ้นกับชุมชนของตนเองจาก “สังคมรอบข้ำง”
เนื่องด้วยชุมชนนั้นสามารถได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านสื่อที่ง่ายต่อการเข้าถึง รวมถึงนโยบายภาครัฐที่ต้องการสร้างให้ชุมชน
เข้มแข็ง โดยการมอบหมายผ่านทางแกนนาหมู่บ้านหรือหน่วยงานรัฐในพื้นที่ด้วย เช่น การก่อตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ หรือ
การจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน เป็นต้น ซึ่งการพัฒนาจึงเป็นไปในรูปแบบของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันของคน
ในชุมชน การดูแลซึ่งกันและกันเพื่อให้ชุมชนและสังคมสงบสุข
สถำนกำรณ์ ซึ่งทาให้คนหรือกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชนต้องมีการปรับตัวเพื่อเรียนรู้ จนกระทั่งสามารถจัดการ
กับปัญหาและความต้องการของชุมชนได้ รวมถึงสามารถจัดการตนเองกับการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ ดังนี้
1) เนื่องด้ว ยตาบลแม่ปะเป็ นพื้น ที่ที่มี โรงงานอุตสาหกรรมตั้ง อยู่จ านวนมาก และด้วยอาชี พรับ จ้างของ
ชาวบ้านทาให้ไม่สามารถดูแลบุตรหรือลูกหลานได้ทาให้กานันในขณะนั้น นายโท กาสมสัน ได้มีแนวคิดในการริเริ่มจัดตั้งศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีพัฒนาชุมชนแม่สอดเข้ามาให้การสนับสนุนทาให้เกิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขึ้นเป็นแห่งแรกของตาบลแม่ปะ
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2) การร่วมกลุ่มของคนในชุมชนเพื่อจัดการด้านอาชีพ เนื่องด้วยเกิดปัญหาเกษตรกรในพื้นที่ถูกเอารัดเอา
เปรียบจากพ่อค้าคนกลาง มีสถานการณ์การว่างงานของสตรีในหมู่บ้าน และการขาดแหล่งออมเงินในหมู่บ้าน ชุมชนจึงร่วมกัน
เรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยคนในชุมชนเอง จึงมีการรวมตัวของกลุ่มเกษตรกรทานาแม่ปะ เพื่อต่อรองราคากับพ่อค้าคน
กลาง และจากปัญหาการว่างงานจึงก่อให้เกิดการรวมกลุ่มกันเพื่อสร้างอาชีพเสริม เช่น กลุ่มน้าพริกกุ้ง ม. 3, กลุ่มเลี้ยงหมูดา
รวมถึงการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนในการจัดหาแหล่งเงินออมในชุมชน เป็น
ต้น
๓) การที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการจัดตั้งอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน จึงมีการประกาศ
รับสมัครประชาชนที่มีจิตอาสาเข้ามาทางานดังกล่าว จึงก่อเกิดเป็นกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจาหมู่บ้าน (อสม.) ขึ้นในทุก
หมู่บ้านของตาบลแม่ปะ มีการร่วมกันพัฒนาและเรียนรู้แนวทางการทางานตามนโยบายภาครัฐ ทาให้ชุมชนได้เรียนรู้แนวทางการ
ดูแลสุขภาพของคนในชุมชนด้วยตัวของชุมชนเอง
ช่วงที่ ๒ “ช่วงสร้างบ้านแป๋งเมืองสู่การขับเคลื่อนงานพัฒนา” (พ.ศ. 25๓๙ – 25๕๓)
ในช่วงนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุมชนอันเป็นผลมาจากนโยบายของภาครัฐ ที่ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่น และส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ประชาชนในพื้นที่จึงต้องเรียนรู้แนวคิดการทางานของนโยบาย
ภาครัฐ เพื่อนามาสู่การปฏิบัติในพื้นที่ได้อย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมายของนโยบายดังกล่าว ซึ่งจากการเปลี่ยนแปลงหรือ
นโยบายดังกล่าวทาให้ชุมชนได้เรียนรู้ที่จะจัดการตนเองมากขึ้น โดยมีงบประมาณ และบุคลากรของชุมชนเองที่ได้มาจากนโยบาย
นั้น รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เข้ามาหนุนเสริมด้วย แต่การดาเนินงานก็ยังอยู่ภายใต้กฎหมายกาหนด เกิดแกนนาจิตอาสาที่สมัครเข้ามา
ทางานเพื่อชุมชนของตนเอง อีกทั้งช่วงนี้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ที่จะจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยตัวของชุมชนเองมากขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง มีการสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานของชุมชน มีการสร้างกฎกติกาที่ยอมรับร่วมกันในการสร้างสังคมชุมชน
สงบสุข เกิดการพัฒนาทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างชุมชนน่าอยู่ และเกิดการพัฒนาด้านสังคมเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง จึง
เป็นช่วงที่เรียกได้ว่า “ช่วงแห่งกำรสร้ำงบ้ำนแป๋งเมืองของตำบลแม่ปะ” เพื่อให้ชุมชนเกิดการพัฒนาที่ตอบสนองต่อสถานการณ์
ของชุมชน และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนงานพัฒนาของประเทศ
สถำนกำรณ์ ซึ่ ง ท าให้คนหรือกลุ่ ม องค์กรต่า งๆ ในชุ ม ชนต้ องมีการปรับ ตั ว เพื่ อเรีย นรู้ จนกระทั่ ง สามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ได้ รวมถึงสามารถจัดการตนเองกับสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนได้ ดังนี้
๑) รัฐบาลมีนโยบายในการกระจายอานาจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น โดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศยกฐานะ
หน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น จากสภาตาบลแม่ปะเป็นองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ ซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลมีอานาจหน้าที่
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ประชาชนและชุมชนจึงเกิดการเรียนรู้ในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเอง เรียนรู้
ที่จะดูแลคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ด้วยคนในชุมชนเอง ผู้นาที่อาสาเข้ามาทางานเพื่อประชาชนก็เกิดการเรียนรู้ที่จะทางานกับคน
หรือกลุ่มต่างๆ ในชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่เพื่อนามา
ประกอบการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานในพื้นที่ เช่น การบริหารจัดการแบบใจเขาใจเรา
๒) เนื่องจากตาบลแม่ปะเป็นพื้นที่ชายแดนที่ มีเขตติดต่อกับประเทศพม่า จึงมีปัญหาแรงงานที่อพยพเข้ามา
ทางานในพื้นที่จานวนมาก และก่อให้เกิดปัญหาทั้งโรคติดต่อ การโจรกรรมและการก่ออาชญากรรมในพื้นที่ ซึ่งทาให้คนในชุมชนมี
แนวคิดในเรื่องของการจัดการตนเอง เกิดการรวมตัว กันของผู้นา แกนนาชุมชน และประชาชน ในการร่วมกัน สร้างกฎระเบียบ
การอยู่ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ชุมชนเกิดความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข ทาให้เกิดกลุ่มในการจัดการชนเผ่าขึ้น และกลุ่ม
เวรยามชายแดนที่ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาวบ้าน
๓) รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยนโยบายการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ
เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน มุ่งสร้างการพัฒนางานและอาชีพในพื้นที่ โดยการสนับสนุนงบประมาณให้แต่ละหมู่บ้านที่แสดงความ
ประสงค์เข้าร่วมหมู่บ้านละ ๑ ล้านบาท โดยให้ชุมชนได้ตัดสินใจและบริหารจัดการกองทุนนี้ด้วยคนในชุมชนเอง จึงเกิดการเรียนรู้
การบริหารจัดการกองทุนตามระเบียนและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การบริหารจัดการหนี้เสียที่เกิดจากการดาเนินงาน รวมถึงสร้าง
การเรียนรู้เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังแก่คนในชุมชนด้วย
แผนพัฒนาท้องถิ่น ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
โดยองค์การบริหารส่วนตาบลแม่ปะ อาเภอแม่สอด จังหวัดตาก

๔) กระทรวงมหาดไทยได้มีนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยนโยบายการจัดตั้งชุดรักษาความ
ปลอดภัยประจาหมู่บ้าน (ชรบ.) เพื่อให้คนในชุมชนได้ดูแลช่วยเหลือกันเอง โดยเฉพาะการรักษาความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน ก่อให้เกิดแกนนาจิตอาสาเข้ามาทางานช่วยเหลือชุมชนของตนเอง
๕) สานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)ได้เลือกพื้นที่องค์การบริการส่วนตาบลแม่ปะเป็นตาบลนา
ร่องในการจัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตาบล มุ่งเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้ นที่ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยบริการสาธารณสุขในพื้นที่ ในการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน จึงทาให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้การ
ทางานร่วมกัน การคิดวางแผน การสร้างโครงการหรือนวัตกรรม การร่วมกันดาเนินงาน และการติดตามประเมินผลด้วยชุมชนเอง
๖) จากปัญหาการบุกรุกทาลายป่า และเข้ามาใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติในพื้นที่หมู่ที่ ๖ บ้านห้วย
หินฝน ผู้นาและคนในชุมชนจึงร่วมกันคิด ร่วมกันวางแผนแก้ไขสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ป่า
ของหมู่บ้านและประกาศจัดตั้งเป็นป่าชุมชน มีการกาหนดกฎกติกาการใช้ประโยชน์จากป่า มีมาตรการหรือบทลงโทษผู้ฝ่าฝืน โดย
ที่ประชาชนทุกคนร่วมกันยึดถือปฏิบัติ เกิดแกนนาจิตอาสาในการดูแลผืนป่า เช่น คณะกรรมการป่าชุมชน กลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์
ป่า เป็นต้น
ช่วงที่ ๓ “ช่วงจัดการกากึ๊ดชุมชนเพื่อพัฒนาตนสู่ตาบลสุขภาวะ” (พ.ศ. 25๕๔ – ปัจจุบัน)
ภายหลังจากการเข้าร่วมเป็นเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ กระบวนการพัฒนาตาบลในช่วงนี้ องค์การ
บริหารส่วนตาบลแม่ปะจึงมุ่งพัฒนาศักยภาพของคนในตาบลให้สามารถเป็นแกนนาการขับเคลื่อนงานได้ โดยการสนับสนุนให้คน
ได้ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่ ด้วยกระบวนการ "ค้นหำ" แกนนาของตาบลที่มาจากหลากหลายภาคส่วน "กำรพัฒนำ" โดยใช้
กลยุทธ์การพัฒนาคนผ่านการทาให้เห็นเชิงประจักษ์ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้จากปฏิบัติการจริงและสามารถนาไปประยุกต์ใช้กับงาน
ที่ดาเนินการหรือกาลังจะดาเนินการ "สร้ำงกิจกรรม" โดยนาความรู้ที่ได้รับจากการพั ฒนาศักยภาพมาสร้างกิจกรรม นาสู่
ปฏิบัติการจริงและมีการทางานร่วมกัน ตลอดจนอาจมีการต่อยอดจากงานเดิมที่ดาเนินการอยู่ ซึ่งจะเป็นการหนุนเสริมการทางาน
ให้ดีขึ้น และ "สร้ำงกลุ่ม" โดยแกนนาจะมีการสร้างกลุ่มกิจกรรมต่างๆ ตามความถนัดของตนเอง เพื่อให้มีการทางานอย่างเป็น
ระบบและมีความต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันสร้าง “ชุมชนท้องถิ่นจัดกำรตนเอง”
สถำนกำรณ์ การพัฒนาตาบลในระยะนี้ เน้นในการพัฒนา คน กลุ่ม/องค์กรชุมชน ตามประเด็นที่มีการค้นพบทุน
และศักยภาพในตาบล คือ การบริหารจัดการในพื้นที่ การพัฒนากลุ่มอาชีพ การจัดการด้านสุขภาพ การสร้างการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน และการพัฒนากองทุนหรือแหล่งเงินทุนในชุมชน ซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนงานพัฒนาตาบลสุขภาวะ ดังนี้
1) การพัฒนาศักยภาพแกนนาในตาบล ด้วยการค้นหาแกนนา คนดี คนเก่ง และแกนนาจิตอาสา และส่งเสริม
การพัฒนาศักยภาพให้สามารถเข้าร่วมเป็นแกนนาในการขับเคลื่อนงานด้านต่างๆ ในตาบลได้
2) ประเด็นด้านการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนากิจกรรมของแกนนาและกลุ่มต่างๆ
ประสานความร่วมมือจากท้องที่ ท้องถิ่น และภาครัฐ เพื่อร่วมกันพัฒนาการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการตนเอง การ
บริหารจัดการกลุ่ม และการบริหารจัดการชุมชน เช่น การบริหารจัดการตาบลแบบใจเขาใจเรา กลุ่มเวรยามชายแดน การจัดการ
ชนเผ่า ชุดรักษาความปลอดภัย ประจาหมู่บ้าน เป็นต้น ก่อให้เกิดกระบวนการจัดการแก้ไขปัญหาจากชุมชน ด้วยการรวมกลุ่ม
กันเองของชาวบ้าน แกนนา ผู้นา และภาครัฐเข้ามาหนุนเสริมการทางานร่วมกันในพื้นที่ ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองได้ในระดับ
กลุ่ม และระดับชุมชน
3) ประเด็นด้านการรวมกลุ่มอาชีพ มีการรวมกลุ่ม กันของคนในชุมชนเพื่อสร้างอาชีพในระยะนี้หลายกลุ่มที่
เช่น กลุ่มน้าพริกกุ้ง กลุ่มเลี้ยงหมูดา กลุ่มข้าวเกรียบสมุนไพร เป็นต้น ซึ่งเป็นการสร้างอาชีพเสริม เพิ่มรายได้และก่อให้เกิดการ
พึ่งพาตนเองได้ในระดับครัวเรือน
4) ประเด็นด้านการจัดการสุขภาพ มีการจัดการดูแลสุขภาพ ทั้งในส่วนของการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ และพัฒนาการเข้าถึงบริการทางสุขภาพ เช่น โรงเรียนผู้สูงอายุ ซึ่งก่อให้เกิดการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
ครบทั้ง 4 ด้าน คือ ทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางสติปัญญา, กองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับพื้นที่ตาบลแม่ปะ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการจัดการด้านสุขภาพโดยเฉพาะการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนในชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะทั้ง ใน
ระดับบุคคล ครอบครัว และสังคมอย่างยั่งยืน
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๕) ประเด็นด้านการสร้างการเรียนรู้ภายในชุมชน มีการนาองค์ความรู้ที่เกิดจากภูมิปัญญา การดาเนินงานที่ประสบความสาเร็จ
หรือกระบวนการสร้างการเรียนรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน มาถ่ายทอดให้แก่คนในชุมชนและนอกชุมชนด้วย เช่น กลุ่มจักสาน ป่าชุมชนบ้านห้วยหินฝน
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น
๖) ประเด็นด้านกองทุน/แหล่งเงินทุนในชุมชน มีการบริหารจัดการกองทุน เพื่อสร้างแหล่งเงินทุนหมุนเวียนใน
ชุมชนในการสร้างงาน สร้างอาชีพ รวมถึงการจัดสวัสดิการให้กับคนในชุมชนด้วย เช่น กองทุนหมู่บ้าน, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการ
ผลิต เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งทุนที่ให้คนในชุมชนสามารถเข้าถึง ลดการพึ่งพาปัจจัยจากภายนอก และลดปัญหาในด้านภาวะหนี้สิน
ด้วย
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