กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)
ตำบลเปำะเส้ง อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ศักยภำพตำบล

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

ตาบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด

ตาบลมุ่งสู่ความยั่งยืน

กลไกกำรดำเนินงำน

ชื่อตาบล : ตาบลเปาะเส้ง อาเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
เขตการปกครอง : 4 หมู่บ้าน
- หมู่ที่ 1 บ้านเปาะเส้ง
- หมู่ที่ 2 บ้านจืองา
- หมู่ที่ 3 บ้านกูแบปาแย
- หมู่ที่ 4 บ้านเนียง
จานวนประชากร : 5,501 คน ชาย 2,776 คน หญิง 2,725 คน
จานวนครัวเรือน : 1,221 ครัวเรือน

กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

องค์การบริหารส่วนตาบลเปาะเส้ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผู้รับจ้าง

กานัน/ผู้ใหญ่บ้าน

ติดต่อประสานงาน

กระบวนการมีส่วนร่วม

ประชาชนในพื้นที่

ผลลัพธ์
แผนที่สังเขปตาบลเปาะเส้ง

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
คนจน 260 คน
จำกประชำกรสำรวจ 3,919 คน

1. เกิดการจ้างงาน 3 กลุ่ม ได้แก่ บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป และนักศึกษา (18 อัตรา)
2. ผู้รับจ้างได้รับการพัฒนาทักษะ 4 ด้าน ดังนี้
 Digital Literacy
 Language Literacy
 Financial Literacy
 Social Literacy
3. เกิดการจัดทาข้อมูลขนาดใหญ่ (Community Big Data)
4. ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ โดยมหาวิทยาลัยเป็น
System Integrator

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
ที่มา : TPMAP 2562

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
1. โครงการพั ฒ นาสั ม มาชี พ และสร้ า ง
อาชีพใหม่ จาโปโมเดล
2. โครงการส่ ง เสริ ม ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม :
ชุมชนต้นแบบด้ านการจั ดการขยะแบบ
ครบวงจร
3. โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย
การส่งเสริมทักษะ และความรอบรู้ด้า น
สุขภาวะ (Health Literacy) และ
จิ ต ส านึ ก ความรอบรู้ ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
(Environmental Literacy) ด้ว ย
เครือข่ายบ้าน โรงเรียน และชุมชน
4. โครงการส่งเสริมการให้บริการชุมชน
ด้า นการสื่ อสารสุข ภาวะและการดู เ ด็ ก
ปฐมวัย

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1. อบรมปฏิบัติการทักษะอาชีพการเลี้ยงไก่เบตง
การท าก้ อ นเห็ ด นางฟ้ า และวิ ธี ก ารดู แ ลรั ก ษา
การจัดการ ดิน ปุ๋ย พืชผัก และการดูแลต้นกล้า
2. จัดทาศูนย์ฝึกทักษะอาชีพชุมชนจาโปโมเดล
3. มอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกทักษะอาชีพจาโป
โมเดล
4. กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องการคัด แยกขยะ
ในครัวเรือน และการทาน้าหมักชีวภาพ
5. อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการใช้มูลา
บาฮาซา
6. กิจกรรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมุนไพรส่งเสริม
สุขภาวะในชุมชน (แชมพูสระผม)
7. อบรมการพัฒนาโครงงานของนักเรียนร่วมกับ
ชุมชน เรื่อง สมุนไพรในท้องถิ่น
8. อบรมแนวทางการผลิ ต สื่ อ ครู บุ ค ลากรทาง
การศึกษา
9. กิจกรรมอบรมให้ความรู้การผลิตสื่อหนังสือผ้า
10. กิจกรรมอบรมให้ความรู้การทาตุ๊กตาโยโย่

กิจกรรมที่
ดาเนินการ

1. ประชาชนต้ นแบบโครงการจาโป
โมเดล สามารถเพิ่ ม รายได้ และลด
รายจ่ายในครัวเรือน จากการปลูกผัก
เพาะเห็ด และการเลี้ยงไก่เบตง
2. ส่ง เสริม ให้ ประชาชนคั ดแยกขยะ
เพื่ อ สามารถเพิ่ ม รายได้ ใ นครั วเรื อ น
ลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยในการเกษตร

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1. สร้างสังคมที่เกื้อกูล เกิดการพึ่งพาอาศัย
กันและเกิดการพึ่งตนเองในท้องถิ่น
2. ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาวะทางกาย
และใจที่ดีขึ้น
3. สร้างอาชีพให้แก่คนว่างงาน
4. พั ฒ นาศั ก ยภาพประชาชนในพื้ น ที่
เช่น อบรมทักษะอาชีพการเลี้ยงไก่เบตง
การทาก้อนเห็ดนางฟ้า และการปลูกผัก

ข้อเสนอแนะ
ให้มีการสานต่อโครงการอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบางโครงการต้องใช้ระยะเวลา
ในการดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ อำจำรย์อิสยัส มะเก็ง
เบอร์ติดต่อ 063-086-6616 หน่วยงำน มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

