กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลแม่ลำน อำเภอแม่ลำน จังหวัดปัตตำนี

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ศักยภำพตำบล

ประเมิน (หลัง)

ตาบลที่ยังไม่สามารถอยูร่ อด

ตาบลมุ่งสู่ความยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ตาบลแม่ลาน อาเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี ตั้งอยู่ทางทางทิศใต้ของจังหวัด
ปัตตานี มีพื้นที่โดยรวม 89.2 ตรม. แบ่งเขตพื้นที่การปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน
แก่ ม.1 บ้านใหม่ / ม.2 บ้านป่าสวย / ม.3 บ้านทาเนียบ /ม.4 บ้านนางโอ /ม.5
บ้านคลองทราย /ม.6 บ้านควน-ลุตง / ม.7 บ้านต้นซ่าน / ม.8 บ้าน โคกพันตัน
/ ม.9 บ้านโคกม่วง
ประชากร ปี 2564 1,534 ครัวเรือน 3,860 คน ชาย 1,910 คน หญิง 1,950 คน
ศาสนสถาน วัด 3 แห่ง สานักสงฆ์ 1 แห่ง มัสยิด 2 แห่ง
ศูนย์ราชการ 4 แห่ง
โรงพยาบาล 1 แห่ง รพ.สต. 3 แห่ง
โรงเรียน 5 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง ศูนย์การศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย 1 แห่ง
สภาพเศรษฐกิจในพื้นที่โดยรวม ประชากรในพื้นที่มรี ายได้จากการทาสวน
ยางพารา สวนผลไม้ และทานาเป็นหลัก มีรายได้เฉลี่ย 230,000/ครัวเรือน/ปี

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
ก่อนโครงกำร

(1) INPUT
ระยะก่อนปฏิบัติการ
-วิเคราะห์ศักยภาพและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในพื้นที่
ประชาคม/สารวจความคิดเห็น/
เข้าใจตรงกัน/มติเอกฉันท์/การมี
ส่วนร่วมของประชาชนและ
หน่วยงานในพื้นที่

(2) OUTPUT
ระยะปฏิบัติการ
- กาหนดแผนงาน/คู่มือพัฒนา
ศักยภาพและปฏิทินการดาเนินงาน
จัดตั้งกลุ่ม/อบรมให้ความรู้/
ปฏิบัติการตามแผนงานอย่างเป็น
รูปธรรม

➢ กำรบูรณำกำรร่วมแบบองค์ร่วมจำกทุกภำคส่วน SYSTEM INTERGRATOR

PROCESS ➢ ยกระดับคุณภำพชีวิต คน/กลุ่ม/ตำบล

ผลลัพธ์
1.
2.

การจ้างงานในพื้นที่ บัณฑิตจบใหม่ 8 อัตรา / ประชาชน 5 อัตรา /นักศึกษา 5 อัตรา
การพัฒนาทักษะแก่ผู้ได้รับการจ้างงานในพื้นที่ ได้แก่ Financial Literacy, Digital
Literacy, English Literacy, Social Literacy.

ด้ำนสุขภำพ
ด้ำนกำรศึกษำ

ด้ำนควำมเป็นอยู่

ด้ำนกำรศึกษำ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
ด้ำนรำยได้

(3) OUTPUT
ประเมินผล/ปรับปรุง
พัฒนา/สร้างความยั่งยืน
ติดตามและประเมินผล
ร่วมกับภาคีเครือข่ายใน
พื้นที่อย่างสม่าเสมอ/ศูนย์
การเรียนรู้ในชุมชน

หลังโครงกำร

ด้ำนสุขภำพ
ด้ำนควำมเป็นอยู่

ประเมิน (ก่อน)

ด้ำนกำรเข้ำถึง
กำรบริกำรของรัฐ

ด้ำนรำยได้

ด้ำนกำรเข้ำถึง
กำรบริกำรของรัฐ

กำรพัฒนำพื้นที่
1. โครงการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม:
ชุมชนต้นแบบด้านการจัดการขยะแบบ
ครบวงจร
2. โครงการพัฒนาสัมมาชีพและสร้าง
อาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/
อาชีพอื่นๆ)
3. โครงการพัฒนานวัตกรรมการพัฒนา
กิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิต กาย จิต
และสังคมผู้สูงอายุเพื่อการมีชีวิตยืนยาว
อย่างมีคุณภาพ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ด้วยการ ส่งเสริมทักษะ และความรอบรู้
ด้านสุขภาวะ และจิตสานึก ความรอบรู้
ด้านสิ่งแวดลอ้มด้วยเครือข่ายบ้าน
โรงเรียน และชุมชน

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ในครัวเรือน
และการทาน้าหมักชีวภาพ “ชุมชนต้นแบบด้านการ
จัดการขยะแบบครบวงจร”
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกและจาหน่ายพืชผักปลอด
สารพิษ หมู่ที่ 7บ้านต้นซ่าน
จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลีย้ งและจาหน่ายไก่บ้านพันธุ์
พื้นเมือง หมู่ที่ 8 บ้านโคกพันตัน
จัดตั้งกลุ่มประดิษฐ์และให้เช่าพานขันหมากในงาน
พิธีมงคล
จัดตั้งกลุ่มผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์จากผ้ามัดย้อม
กลุ่มนักศึกษาและศิษย์เก่า กศน.แม่ลาน
กิจกรรมสานกระเป๋าจากเส้นพลาสติก
กิจกรรมการปลูกชะอมไร้หนามและการทาน้าปุย๋
หมักชีวภาพ
กิจกรรมการทาสเปรย์ไล่ยุงจากสมุนไพรในชุมชน
กิจกรรการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชน
กิจกรรมการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนในตาบล
กิจกรรมการจัดอบรมการใช้หนังสือ "มูลาบาฮาซา"
สาหรับคุณครูและเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

• คนในตาบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี กินอิ่ม
นอนอุ่น หนี้ลด
• พัฒนาและยกระดับความรู้เพื่อการต่อ
ยอดและสร้างอาชีพใหม่ให้กับคนใน
ชุมชน และมีการจัดตั้งช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าไปยังตลาดนัดออนไลน์ใน
พื้นที่
• พัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์และตรา
สัญลักษณ์สินค้าให้กบั กลุม่ สัมมาชีพ
ชุมชน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
•

Innovation Community
Ecosystem

/ระบบนิเวศน์ชุมชน เสริมสร้างการมีสว่ นร่วมจากทุก
ภาคส่วนในพื้นที่ตาบลแม่ลาน ทั้งภาครัฐ เอกชน ผู้นา
ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงการประสาน
การทางานร่วมกันของขบวนองค์กรชุมชนที่ทางานใน
ลักษณะเดียวกัน เกิดพลังแห่งการขับเคลือ่ นงาน
พัฒนาที่เข้มแข็ง มั่นคง และยั่งยืน
•

ประชาชนในพื้นที่ได้รับองค์ความรู้และแนว
ทางการปฏิบัติตนในเรื่องมาตรการการป้องกัน
เชื้อไวรัส โควิด-19

ข้อเสนอแนะ

➢ โครงกำรควรมีอย่ำงต่อเนือ่ ง เพื่อให้คนในชุมชนมีองค์ควำมรู้ และมีอำชีพเสริมใหม่เพิ่มเติม
➢ มีกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรอย่ำงต่อเนือ่ ง เพื่อกำรวิเครำะห์ ปรับปรุง และกำร
พัฒนำงำนให้ดียิ่งขึ้น
➢ ควรมีกำรประชำสัมพันธ์งำนโครงกำรอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของตำบลเป็นที่รู้จัก
มำกขึ้นและสร้ำงรำยได้หมุนเวียนให้เกิดขึ้นในชุมชนเพิ่มมำกขึ้นอีกด้วย

อ.ดร.ยุทธนำ กำเด็ม / ผศ.นูรีดำ จะปะกียำ
สถำบันพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำชำยแดนใต้
มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ โทรศัพท์ 073 -299641

