กำรดำเนินงำนรำยตำบล (TSI)

ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลำ

มหำวิทยำลัยรำชภัฏยะลำ

ศักยภำพตำบล

หลัง:ตำบลมุ่งสู่ค์ วำมพอเพียง

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ภูมิประเทศตำบลพร่ อน
ตำบลพร่ อน มีสภำพเป็ นเขำสู งต่ำสลับกันทำงด้ำนตะวันออกและค่อย ๆ
ลำดต่ำลงเป็ นที่รำบ
จนกระทัง่ เป็ นที่ลุ่มบำงส่ วน ได้แก่ บริ เวณ หมู่ที่ 4,5 และ 6
เป็ นที่รำบได้แก่ หมู่ที่ 1,2 และ 3
แบ่งออกเป็ น 6 หมู่บา้ น
หมู่ท่ี 1 ชื่อบ้านพร่อน
เป็ นที่ลุ่มมำกมีน้ ำท่วมขังทุกปี ได้แก่ หมู่ที่ 3,5 และ 6 บำงส่ วน

โรงเรี ยนระดับประถมศึกษำ
จำนวน 3 แห่ง

มัสยิด จานวน 10 แห่ง

ก่อน:ตำบลที่อยู่ร์ อด

หมู่ท่ี 2 ชื่อบ้านดูซง
หมู่ท่ี 3 ชื่อบ้านตาสา
หมู่ท่ี 4 ชื่อบ้านท่าวัง
หมู่ท่ี 5 ชื่อบ้านควน
หมู่ท่ี 6 ชื่อบ้านจาหนัน

มีระบบไฟฟ้ำทุกหมู่บำ้ น

กำรพัฒนำพื้นที่

โครงการส่งเสริมด้านสิง่ แวดล้อม
ลงพืน้ ทีส่ ารวจขยะแต่ละประเภท
กิจกรรมอบรม การจัดการขยะ
และการทาน้าหมักชีวภาพ

ฝึกอบรมแกนนาในชุมชนในการอบรม
training for trainer โดยมีเนื้อหาคือ
โครงการส่งเสริมการให้บริการชุมชนด้านการสือ่ สารสุข
Environmental Literacy กับ Health Literacy
ภาวะและการดูแลเด็กปฐมวัย
ฝึกอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาในการใช้
กิจกรรมผลิตสือ่ หนังสือผ้า
นวัตกรรม ได้แก่ การผลิตสื่อในการส่งเสริมความ
กิจกรรมผลิตสือ่ ตุ๊กตาโยโย่
รอบรูส้ ุขภาวะและจิตสานึกด้านสิง่ แวดล้อมในระดับ
กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กปฐมวัย
โรงเรียนและชุมชน การผลิตสื่อเพื่อให้ผปู้ กครองได้
กิจกรรมอบรมการใช้หนังสือนิทาน์ชุดบัตรภาพความรู้
ผลิตเพื่อใช้เป็ นต้นแบบในชุมชน
โครงการสัมมาอาชีพ
การพัฒนาให้สถานศึกษาเป็ นพืน้ ทีส่ ร้างสรรค์ใน
ชุมชนตาบลละ1แห่ง
อบรม การตลาดของการจักสาน
เพื่อสร้างการเรียนรูใ้ ห้กบั เด็กและเยาวชน
อบรม การออกแบบการจักสาน
ฝึกอบรมการทาโลชั ่นกันยุง แก่เด็กนักเรียนชัน้ ป.4-ป.6 โดยการ อบรม วิธกี ารทาการตลาด
นาสมุนไพรในท้องถิน่ มาเป็ นวัตถุดบิ ในการทาโลชั ่น
อบรม วิธกี ารทาแพคเกจจิง้ ทีม่ คี วามทันสมัย
ฝึกอบรมการผลิตสื่อ แก่ครูในโรงเรียน จานวน 10คน
อบรม การออกแบบผลิตภัณฑ์ furniture ไม้ไผ่

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
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โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการ
ส่งเสริม
ทักษะและความรูด้ า้ นสุข
ภาวะและจิตสานึกความรอบรู้
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» ศึกษาข้อมูลพืน้ ฐานตาบล
» ลงพืน้ ทีส่ ารวจข้อมูลตามโจทย์ทไ่ี ด้รบั มอบหมาย
» หาแนวทางการพัฒนาแต่ละโครงการร่วมกันกับ
ประชาชนหน่วยงาน
และกลุ่มต่างๆทีเ่ กีย่ วข้อง
» ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
» ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงาน และถอด
บทเรียนคืนสู่ชุมชน

» จัด กิจกรรมรูปแบบออนไลน์ แ ละ
ออนไซต์
» ลงพืน้ ทีใ่ นการสารวจข้อมูล
» ป ระ ชาสั ม พั น ธ์ โ ค รง การแ ล ะ
กิจกรรมต่างๆผ่านสื่อเพจเฟสบุ๊คตาบล
» การบูรณาการและพัฒ นาคุณภาพ
สินค้าของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

ผลลัพธ์

มีระบบโทรศัพท์
ประปาหมูบ่ า้ นจานวน 6 แห่ง และโทรศัพท์สาธารณะ

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการส่งเสริม ทักษะ
และความรูด้ า้ นสุขภาวะและจิตสานึกความรอบรู้

จัดโครงสร้างทีมงานหลักทีด่ ูแลระบบและภาพรวมการทางานแบ่งกลุม่ หลักทีร่ บั ผิดของแต่ละ
โครงการ ภายในกลุม่ ประกอบด้วย U2T ทุกประเภทร่วมกันติดตามและประเมินผลการ
ดาเนินงานทุกๆเดือนโดยอาจารย์ทปี่ รึกษาประจาตาบลทีค่ อยชีแ้ นะแนวทางในการดาเนินงาน
ขัน้ ตอน
รูปแบบวิธกี ารใช้

» สามารถพัฒนาทักษะในผลงานเพือ่ เพิม่ ผลผลิตทีห่ ลากหลายกว่าเดิม
และสามารถเพิม่ รายได้มากขึน้
» กลุม่ เป้ าหมายได้มกี ารพัฒนาทักษะในด้านของการอ่านออกเขียนได้
โดยการใช้สอ่ื มูลาบาฮาซา
» เกิดคณะชุมชนเพื่อการจัดการขยะทีม่ ีความรู้ ความเข้าใจเพื่ อลด
ต้นทุนการจัดการขยะและนามาใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์
» การนานวัตกรรมปฐมวัยมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเด็ก
ในแต่ละช่วงวัยรวมถึงเสริมสร้างพัฒนาการทัง้ ทางด้านร่างกาย อารมณ์
สติปัญญา และสังคม

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ
ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ สามารถ
ส่งเสริมรายได้ให้กบั คนในชุมชนให้
มีรายได้เพิ่มขึน้ มีการสอนงาน
ให้กบั เยาวชนในชุมชนเกิดรายได้
พิเศษให้กบั เยาวชน

ผลลัพธ์เชิงสังคม
1) สถานภาพด้านรายได้ดขี น้ึ
2) คุณภาพชีวติ และความ
เป็ นอยู่ดขี น้ึ
3) ภาวะสุขภาพและการเข้าถึง
บริการสุขภาพทัวถึ
่ ง

ข้อเสนอแนะ

นื่องจากช่วงเวลาทีผ่ ่านมาการดาเนินงานของทีมงาน U2T ประสบปัญหาในการทางานในพืน้ ที่ เนื่องด้วยโรค
ระบาด Covid 19 ส่งผลให้การดาเนินงานต้องผ่านระบบออนไลน์ทาให้ประสิทธิภาพด้านการลงพืน้ ที่ และการ
ประสานงานกับชุมชนลดลง หากในอนาคตเมื่อภาวะโรคระบาดคลายตัวลง อยากให้มโี ครงการดีๆแบบนี้ส ืบ
ต่อไป เพื่อให้ทมี งานได้ลงทางานเชิงรุกในพืน้ ทีเ่ พิม่ ขึน้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในเป้ าหมายของการดาเนินงาน
และเกิดประโยชน์สงู สุดในชุมชน

2562

ผูร้ บั ผิดชอบ
ผูร้ บั ผิดชอบ อาจารย์ชตุ มิ า คาแก้ว

เบอร์ตดิ ต่อ 0860578285 หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

