การดาเนินงานรายตาบล (TSI)
ตาบล ฟ้าฮ่ าม อาเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ข้ อมูลพืน้ ทีต่ าบล

TPMAP ความต้ องการพืน้ ฐาน 5 มิติ
สุชภาพ
การเข้าถึง
บริ การภาครัฐ

ประชากรทัง้ หมด
(100%)

ความเป็ นอยู่

ประชากรที่ได้รบั
การศึกษา

การพัฒนาพืน้ ที่

1) โครงการส่ งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชน จากภูมิปัญญาของชุมชนฟ้ าฮ่ าม

1.การพัฒนาสัมมาชีพและ
สร้างอาชีพใหม่
2.การนาองค์ความรู ้ไปช่วย
บริ การชุมชน
3.การสร้างและพัฒนา Creative

1. ประชุมเพื่อวางแผนการทางานร่ วมกับทีมงานตาบลฟ้าฮ่าม
2. ลงพื้นที่สารวจข้อมูลจากผูน้ าชุมชนในท้องที่
3. วิเคราะห์พ้นื ที่ศกั ยภาพตาบลเพื่อใช้ขอ้ มูลในการจัดโครงการ
4. ประเมินศักยภาพครัวเรื อนเพื่อสนับสนุนการฝึ กทักษะอาชี พสร้างงานเพิ่มรายได้
5. ติดต่อประสานงานผูน้ าชุมชนในท้องที่เพื่อทาการจัดโครงการ
6. ดาเนินจัดโครงการตามที่ได้วางแผนเอาไว้

ผลลัพธ์
1.
2.

3.

4.

การจ้างงาน
-มีการจ้างงานคนในพื้นที่เพิ่มขึ้น จากการส่งเสริ มและพัฒนาผูป้ ระกอบการรายย่อยในชุมชน
การพัฒนาทักษะ
-ประชากรในพื้นที่ มีทกั ษะในการประกอบอาชีพเสริ มเพิ่มขึ้น จากองค์ความรู ้ที่ได้รับจากการเข้าอบรมใน
โครงการต่างๆ
การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตาบลแบบบูรณาการ
-ประชากรในพื้นที่ ได้นาความรู ้ที่ได้จากการจัดโครงการ ไปต่อยอดเป็ นการหารายได้เสริ ม สร้างรายได้ให้กบั
ครอบครัวได้ เช่น องค์ความรู ้ดา้ นสูตรการทาขนม ยาดมสมุนไพร สเปรย์แอลกอฮอล์หรื อการเพาะเห็ด เป็ นต้น
Community Big Data
-ผูเ้ ข้าอบรมได้นาความรู ้ที่ได้ ไปต่อยอดสอนคนในชุมชนและบอกต่อคนในครอบครัว สามารถกระจายองค์
ความรู ้ให้แก่คนในชุมชน เกิดการรับรู ้เป็ นวงกว้างและกลุ่มใหญ่

ผลลัพธ์ เชิงเศรษฐกิจ

ผลลัพธ์ เชิงสั งคม

1) รายได้ที่เพิ่มขึ้น
-โครงการส่ งเสริ มให้สร้างอาชีพใหม่คาดว่า
จะส่ งผลให้รายได้ของคนในชุมชนมากขึ้น
ร้อยละ 10 อย่างน้อย 5,000 บาทต่อปี
2) การเพิ่มผลิตภาพ
-ต้นทุนการผลิตคาดว่าจะลดลงร้อยละ 15
-ผลผลิตคาดว่าจะเพิม่ ขึ้นร้อยละ 10 เพราะ
ส่ งเสริ มให้คนในชุมชนนาผลิตภัณฑ์ที่ปลูก
ได้ในชุมชนไปต่อยอด

1) ประชากรมีสุขภาพมีการใช้ชีวิตที่ดีข้ ึน
2) สร้างอาชีพให้คนในชุมชน
3) ลดการซื้อของจากคนกลาง เพราะ
ชาวบ้านสามารถติดต่อได้โดยตรง
4) คนในชุมชนติดต่อ สื่ อสารกันมากขึ้น
เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ
5) สร้างองค์ความรู ้และผลิตภัณฑ์ใหม่
ให้แก่ชุมชน

2) โครงการส่ งเสริมสุ ขภาพเพื่อ
ประชาชนของชุมชนฟ้ าฮ่ าม
3) โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่ อยของชุมชน
ฟ้ าฮ่ าม
4) โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ท่ องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและอนุรักษ์

Economy

ประเมิน (หลัง)
ยัง่ ยืน

กลไกการดาเนินงาน

ต าบลฟ้ า ฮ่ า ม เป็ นต าบลหนึ่ งตั้ ง อยู่ ท างตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของอ าเภอ
เมื อ ง จัง หวัด เชี ย งใหม่ ทิ ศ เหนื อ ติ ด ต าบลสั น ผี เ สื้ อ ทิ ศ ใต้ ติ ด เทศบาลนครเชี ย งใหม่
ทิศตะวันตก ติดแม่น้ าปิ ง ทิศตะวันออก ติดลาน้ าคาว มีเนื้ อที่ท้ งั หมด 3 ตารางกิ โลเมตร
(1,785 ไร่ ) แบ่งออกเป็ น 7 หมู่บา้ น ลักษณะภูมิประเทศเป็ นพื้นที่ราบ มีแม่น้ าปิ งและลาน้ า
คาวไหลผ่าน ใน พ.ศ. 2563 ตาบลนี้ มีประชากร 7,892 คน มีประชากรตามทะเบียนราษฎร
คิ ดเป็ น 50% ของประชากรในพื้ นที่ เนื่ อ งจากตาบลฟ้ าฮ่ ามมี พ้ื นที่ ติดกับเทศบาลนคร
เชี ยงใหม่ และเป็ นแหล่งการจ้างงาน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ห้องเย็น ห้างสรรพสิ นค้า
โรงพยาบาล ธนาคารทั้งยังมีหอพัก คอนโดและบ้านเช่า จานวนมาก และมีการก่อสร้ าง
อาคารต่าง ๆ เพิ่ มขึ้ นเรื่ อย ๆ จึ งทาให้มีประชากรแฝงในพื้นที่ ตาบลฟ้ าฮ่ามคิ ดเป็ น 50%
ของพื้นที่ทาให้มีการ หมุนเวียนของประชากรเพิ่มขึ้นทุกปี และหนาแน่นเป็ นบางแห่ง โดย
ความต้องการพื้นฐานจากข้อมู ล TPMAP ได้แ ก่ การเพิ่ ม รายได้จากอาชี พใหม่ห รื อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เพื่อเพิม่ มูลค่าให้กบั สิ นค้าที่มีอยู่ การส่งเสริ มความเป็ นอยู่ที่ตีข้ ึนทั้งต้านสุ ขภาพและ
สิ่ งเวดล้อม รวมถึงการส่งเสริ มการเข้าถึงบริ การจากรัฐ ให้แก่ประชากรในพื้นที่

รายได้

ประเมิน (ก่อน)
ไม่สามารถอยูร่ อด

ศักยภาพตาบล

ข้ อเสนอแนะ
ในการด าเนินโครงการควรคานึงถึง การแก้ ไขปั ญหาและการบูรณาการรู ป แบบโครงการตามสถานการณ์ ซึ่งเกิดจากปั จจัย
ภายนอกที่ไม่ สามารถควบคุมได้ หากแต่ ส่งผลกระทบต่ อการดาเนินโครงการในชุ มชนทั้งหมดที่ไม่ สามารถดาเนินโครงการให้
บรรลุวตั ถุประสงค์ ของการดาเนินงานได้ สมบูรณ์และครบถ้ วน

สิ่ งแวดล้ อมของชุมชนฟ้ าฮ่ าม
5) โครงการผักสวนครัว รั้วกินได้
ส่ งเสริมความยั่งยืนทางอาหาร ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุ มชนฟ้ า
ฮ่ าม

ผู้รับผิดชอบ ผศ.ดร.จินดาภา ศรี สาราญ
เบอร์ ตดิ ต่อ 0956875353 หน่ วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

