การดำเนินงานรายตำบล (Tsi)
ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยำ มหำวิทยำลัยพะเยำ
ศักยภำพตำบล

กลไกกำรดำเนินงำน

ข้อมูลพื้นที่ตำบล
ตำบลงิมเป็นพื้นที่ที่มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2 แห่งรับผิดชอบดูแล
ได้แก่ ทต.งิม และ อบต.งิม โดยจำกจำนวนหมูบ่ ำ้ นทัง้ หมด 19 หมู่บ้ำน ทั้งสอง อปท.
พื้นที่ : 7,500 ไร่
อำชีพหลัก : เกษตรกร
อำชีพรอง : รับจ้ำงทัว่ ไป, ค้ำขำย
ประชำกร : 13,791 คน
ชำย 8,025 คน
หญิง 5,766 คน
ครัวเรือน : 3,679 ครัวเรือน
สถำนศึกษำ : 12 แห่ง
ศูนย์พฒ
ั นำเด็กเล็ก : 4 แห่ง
ศำสนสถำน : 19 แห่ง

TPMAP ควำมต้องกำรพื้นฐำน 5 มิติ
จำกข้ อ มู ล ควำมต้ อ งกำรพื้ น ฐำน 5 มิ ติ ได้ แ ก่ ด้ ำ นสุ ข ภำพ
ด้ ำ นควำมเป็ น อยู่ ด้ ำ นกำรศึ ก ษำ ด้ ำ นรำยได้ และด้ ำ นกำรเข้ ำ ถึ ง
บริกำรรัฐ ต ำบลงิ มมีควำมต้ องกำรพื้นฐำนในด้ำนรำยได้มำกที่สุด
และมี ควำมต้ อ งกำรด้ำนกำรศึกษำ ด้ ำนควำมเป็นอยู่ ด้ ำนสุ ข ภำพ
รองลงมำตำมลำดับ

กำรพัฒนำพื้นที่
โจทย์พื้นที่
กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำรชุมชน
(Health Care/เทคโนโลยีต่ำงๆ)

ประเมิน (หลัง) : ตำบลมุ่งสู่ควำมพอเพียง

ประเมิน (ก่อน) : ตำบลที่ยังไม่สำมำรถอยู่รอด

กิจกรรมที่ดำเนินกำร
1. กำรวำงแผนร่วมกันระหว่ำงบัณฑิต
นิสิต และประชำชนทีไ่ ด้รับกำรจ้ำงงำน
ผ่ำนโครงกำร
2. กำรนำองค์ควำมรู้ไปช่วยบริกำร
ชุมชนฯ (กำรอบรมเชิงปฏิบตั ิกำรเพื่อ
พัฒนำควำมรูค้ วำมเข้ำใจด้ำน
สวัสดิกำรสังคมแก่แรงงำนนอกระบบ)
3. กำรติดตำมและประเมินผลกำร
พัฒนำแรงงำนนอกระบบและผู้นำด้ำน
สวัสดิกำรสังคม ครั้งที่ 1

ผู้รับผิดชอบ :ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ฉัตรทิพย์ ชัยฉกรรจ์
เบอร์ติดต่อ : 09 4634 9107 หน่วยงำน : คณะรัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์

ที่ปรึกษำ ภำครัฐ/
เอกชน

คณะทำงำน
ชุมชน

มหำวิทยำลัย
และผูจ้ ำ้ งงำน
U2T

1. ปรึกษำ ประกอบด้วย เทศบำลตำบลงิม องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลงิม และ (กศน.ตำบลงิม)
2. คณะทำงำนชุมชน ประกอบด้วย กลุ่มวิสำหกิจจักสำนป่ำแดง
โฮงเฮียนสร้ำงสุข และตัวแทนชุมชนในตำบล
3. คณะทำงำนมหำวิทยำลัยพะเยำ ประกอบด้วย อำจำรย์คณะ
รัฐศำสตร์และสังคมศำสตร์ และผู้จ้ำงงำน U2T ตำบลงิม

ผลลัพธ์

1. กำรจ้ำงงำน (20 อัตรำ) ประกอบด้วย
- บัณฑิตจบใหม่ 10 อัตรำ , นักศึกษำ 5 อัตรำ , ประชำชน 5 อัตรำ
2. กำรพัฒนำทักษะ 4 ด้ำน ประกอบด้วย
ทักษะด้ำนกำรเงิน (Financial Literacy) , ทักษะด้ำนสังคม (Social Literacy) ,
ทักษะด้ำนดิจิทลั (Digital Literacy) . ทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ (English Literacy)
3. กำรยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรำยตำบลแบบบูรณำกำร
- จำกตำรำงสรุปได้ว่ำ จำกขำยผลิตภัณฑ์หมวกสำน
จำนวน 359 ใบ มีรำยได้รวมทัง้ หมด 6,310 บำท
มีต้นทุนในกำรผลิต3,590 บำท กำไร 2,720 บำท
กำไรคิดเป็น 43.10% ของรำยได้ทั้งหมด
4. กำรจัดทำข้อมูล Thailand Community Data (TCD) จำนวน 1,041 ข้อมูล

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

1. รำยได้ที่เพิ่มขึ้น
- ค่ำเฉลี่ยต่อตำบล ร้อยละ 54.68
ของรำยได้ทั้งหมด
- รำยได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยต่อตำบล
7,173 บำท/ปี

ผลลัพธ์เชิงสังคม
- เกิดแหล่งเรียนรู้และต้นแบบในชุมชน
- เกิดควำมร่วมมือของกลุ่มองค์กรชุมชน
ในกำรพัฒนำเชิงพืน้ ที่
- เกิดกำรส่งเสริมกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์
และกำรพัฒนำอำชีพกลุ่มเปรำะบำงใน
ชุมชน
- เกิดกำรส่งเสริมและผลักดันให้ชุมชน
เป็นสมำชิกนโนบำยสังคม

ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริมรวมกันซื้อ รวมกันขำย ของชำวบ้ำนท้องถิ่น
2. มีกำรส่งเสริมด้ำนกำรตลำดออนไลน์ให้กับชำวบ้ำนกลุ่มเป้ำหมำยอย่ำงต่อเนื่อง
3. ควรมีกำรขยำยกลุ่มเป้ำหมำยเพื่อกำรพัฒนำและอนุรักษ์ผลิตภัณฑ์จักสำนใน
ชุมชน

